
 
Protokoll för årsmötet i Västerbottens Båtförbund, VBF 

Tid: 2022 03 16 kl. 19 00 

Plats: Webbmöte via Zoom 

1. Årsmötets öppnande 

Hans Öhlund öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2. Val av ordförande för årsmötet 
Hans Öhlund valdes till ordförande. 

3. Val av sekreterare för årsmötet 

Mikael Wiberg valdes till sekreterare. 

4. Val av rösträknare och justerare 

Lars Lundström och Tage Staflund valdes som justerare och tillika rösträknare. 

5. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst 

Årsmötet finner att det är stadgeenligt utlyst. 

6. Godkännande av dagordning 

Årsmötet fastställde den föreslagna dagordningen. 

7. Upprop och fastställande av röstlängd 
Årsmötet gick igenom och fastställde röstlängden enligt nedan: 

Tommy Udd  Hörnefors Båtklubb 

Lars Lundström Kåge Båtklubb 

Ronny Lestander Umeå Motorbåtsklubb 

Per Gandal Umeå Seglarsällskap och Hamnförening 

Valter Lindh Bureå Båtsällskap och kassör i VBF styrelse 

Peter Westh  Obbola Båtklubb och ledamot i VBF styrelse 

Ulf Forslund Nordmalings Båtklubb och ledamot i VBF styrelse 

Jan-Egil Hemfjäll  V. ordförande i VBF styrelse 

Mikael Wiberg Sekreterare i VBF styrelse 

Tage Staflund Ledamot i VBF styrelse 

Hans Öhlund Ordförande i VBF styrelse 

Mats Åkerström Revisor i VBF 

8. Verksamhetsberättelse 2021 



Verksamhetsberättelsen föredrogs av Tage Staflund och godkändes av årsmötet, se bilaga. 

9. Årsbokslut 2021 

Årsbokslutet föredrogs av Valter Lindh och godkändes av årsmötet, se bilaga. 

10. Revisionsberättelse 2021 

Revisionsberättelsen läses upp av Mats Åkerström och noterades till protokollet, se bilaga. 

11. Ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade efter revisorernas förslag att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

12. Val, se bilaga 

Årsmötet valde med acklamation nedanstående personer på följande uppdrag. 

 Vice ordförande på 2 år Jan-Egil Hemfjäll 

 Kassör på 2 år Valter Lindh 

 Ledamot på 2 år Tage Staflund 

 Ledamot på 2 år Peter Westh 

 Sekreterare på 2 år Per Gandal 

 Revisor på 2 år Stellan Holmström 

 Revisorsuppleant på lår Lennart Jonsson 

Inga val förättas gällande valberedning, sammankallande och valberedningssuppleant 

enär inga förslag inkommit. 

13. Motioner 
Inga motioner har inkommit. 

14. Fastställande av verksamhetsplan 2022 

Jan-Egil Hemfjäll föredrog verksamhetsplanen för 2022, se bilaga. 

Årsmötet fastställde verksamhetsplanen enligt förslag. 

15. Fastställande av budget 2022 
Valter Lindh föredrog budget för 2022, se bilaga. 

Årsmötet fastställer budget enligt förslag. 

16. Fastställande av ersättningar till styrelsen 2022 
Årsmötet fastställde ersättningar till styrelsen, vilket omfattar förtäring vid fysiska möten för 
styrelsens ledamöter och medföljande enligt tidigare praxis. Ingen övrig ersättning utgår till 
ledamöterna. 

17. Fastställande av årsavgift 2022 
Årsmötet fastställde årsavgiften för 2022 enligt styrelsens förslag nedan. 

Medlemsavgiften för år 2022 utgör 90:- per båtklubbsmedlem vilket är oförändrad och 
utgör 20:- som stannar hos VBF och 70:- går vidare till SBU (65:- för dubbelorganiserade). 

18. Genomgång av ärenden till Båtriksdagen i Svenska Båtunionen 
Ordförande gick igenom inkomna ärenden till Båtriksdagen och årsmötet ställde sig bakom 
styrelsens förslag på hur man ska agera på Båtriksdagen. 



19. Årsmöte 2023 

Årsmötet uppdrar till styrelsen för VBF att besluta om tid och plats för årsmöte 2023. 

20. Ovriga frågor 
Ordförande tar upp att övergången till de nya sjökorten som Sjöfartsverket tagit fram under 

beteckningen Sjökortslyftet skapar problem då de inte överensstämmer med faktiska djup, 

grund, etc. Årsmötet konstaterar att detta kommer vara en stor fråga att arbeta med 
framöver. 

21. Avtackningar 
Ordförande Hans Öhlund avtackar styrelsens sekreterare Mikael Wiberg med en gåva 

eftersom han lämnar styrelsen. 

22. Avslutning 

Ordförande Hans Öhlund tackar alla med att önska en bra båtsommar och avslutar årsmötet. 

Ordförande Sekreterare Justera re Justerare 

 

Hans Öhlund Mikael Wiberg Lars Lundström Tage Staflund 


