
        Portokoll för årsmötet i Västerbottens Båtförbund, VBF                                                                                

             Webbmöte 2021-03-17 kl. 19 00 

 

§  1.  Årsmötets öppnande 
   Hans Öhlund hälsar alla välkomna till detta årsmöte som sker via Zoom 

 
§  2. Val av ordförande för årsmötet             

Årsmötet valde Hans Öhlund till mötetsordförande. 
 
§  3. Val av sekreterare för årsmötet            

Årsmötet valde Jan-Egil Hemfjäll till mötetssekreterare. 
 
Val av rösträknare och justerare            
Årsmötet valde Mats Åkerström & Leif Degerman till rösträknare och 
protokolletjusterare för mötet. 

 
§  4. Fråga om årsmötet stadgeenligt utlyst      

Ordförande Hans Öhlund redovisade hur kallelsen har gått ut till medlemmarna och 
årsmötet beslutade att årsmötet var stadgeenligt utlyst. 

 
§   5. Godkännande av dagordning            

Årsmötet beslutade godkänna dagordningen.  
 
§   6. Upprop och fastställande av röstlängd  
 Närvarolista och röstlängd fastställdes av årsmötet, enligt bilaga. 

 
§   7. Verksamhetsberättelse 2020    

Ordföranden går igenom verksamhetsberättelsen och årsmötet godkänner den.  
 
§   8. Kassaberättelse 2020   

VBF:s kassör, Valter Lindh går igenom kassaberättelsen och årsmötet godkänner den 
 
§   9. Revisionsberättelse 2020   

Revisor Mats Åkerström redovisar revisionsberättelsen och årsmötet godkänner den. 
 
§  10. Ansvarsfrihet för styrelsen 2020  
 Efter förslag från revisorerna beslutar årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet 
 
§  11. Allmänna val, se bilaga   

Eftersom VBF saknar valberedning redovisar styrelseledamot Tage Staflund inkomna 
nomineringar enligt nedan: 
Ordförande   2 år  Hans Öhlund  Omval 
Sekreterare   2 år  Mikael Wiberg Omval 
Ledamot   2 år Ulf Forslund  Omval 
Revisor   2 år  Mats Åkerström  Omval 
Revisorssuppleant  1 år Lennart Jonsson Omval 



Årsmötet valde ovanstående personer till respektive uppdrag. 
  
Eftersom inga nomineringar inkommit till valberedning ger årsmötet styrelsen i 
uppdrag att försöka utse valberedning. Hans Bergström lovar att ställa upp som 
sammankallande givet att styrelsen hittar två ytterligare att fungera som valberedning. 

 
§  12. Motioner 

Inga motioner har inkommit. 
 
§  13 Fastställande av verksamhetsplan 2021  

Vice ordförande Jan-Egil Hemfjäll går igenom verksamhetsplan och årsmötet fastställer 
den. 

 
§  14. Fastställande av budget 2021   

Kassören gick igenom budget och årsmötet fastställer den. 
 
§  15. Fastställande av ersättningar till styrelsen 2021   

Årsmötet beslutade att inga arvoden ska utgå, men att VBF bekostar måltid vid de 
möten som styrelsen träffas fysiskt. 

 
§  16. Fastställande av årsavgift 2021   

Kassören redovisade förslaget till avgifter, vilka är oförändrade.  
Årsmötet beslutade enligt förslaget. 

 
§  17. Genomgång av ärenden till Båtriksdagen i Svenska Båtunionen  

Möteshandlingar och ärenden till Båtriksdagen för Svenska Båtunionen gick igenom. 
 Årsmötet ställer sig bakom styrelsens förslag till agerande på Båtriksdagen. 
 
§  18. Årsmöte 2022 

Årsmötet beslutade att ger styrelsen i uppdrag att planera dag och tid för årsmötet 
2022. 

 
§  19.  Övriga frågor 

Ordförarande informerar om arbetet som pågår med att få en bättre gästhamn på 
Norrbyskär. Representanter från båtklubbarna kring Umeå och Hörnefors har 
tillsammans med Umeå kommun och VBF har haft ett antal träffar under vintern. 
Målsättning och förhoppning är att nya bryggor skall komma på plats till sommaren. 
 
För Skellefteå området redovisade ordförande samarbetet med Skellefteå kommun 
och Bottenvikens Skärgård där båtklubbarna i området kommer att få ekonomisk 
ersättning till att ordna förbättringar på besöksmål till en summa på ca 300 000:- 

 
§  20. Avtackningar och 2020 års båtklubbsfunktionär 

Denna punkt kunde vi lämna utan åtgärd eftersom ingen lämnat sitt uppdrag och det 
inte kommit in några nomineringar till 2020 års båtklubb, båtklubbsfunktionär eller 
båtklubbsmedlem. 

 
§  21. Avslutning 

Ordförande tackad alla närvarande för ett trevlig och givande möte. 
 
Ordförande                       sekreterare   Justerare                     Justerare 
 
 
…………………………                 ……………………………… ……………………………             ………………………… 
Hans Öhlund                      Jan-Egil Hemfjäll  Mats Åkerström                  Leif Degerman 


