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VÄSTERNORRLANDS 
      BÅTFÖRBUND 

 

BÅTDAGEN 2022 

Protokoll från Båtdagen (årsmöte) med Västernorrlands Båtförbund 
 
 
Datum:  2022-03-13 
 
Plats: Hotell Höga Kusten, Hornö 
 
Närvarande:  

12 representanter från 10 medlemsklubbar och 8 ledamöter från VNBFs 
styrelse. Total 20 personer närvarande. 
(Se bilaga 1) 

 
 
§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande Bo Berglund öppnade mötet med att hälsa de närvarande 
välkomna.  
 

§ 2. Upprop av deltagare. Inlämning av fullmakter för röstning, inlämning av 
reseräkningar etc. 

Närvarolista upprättades. (Bilaga 1) 
Noterades att fullmakter inhämtats. 
Ordförande påminde om reseräkningar för resande till mötet. 

 
§ 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Mötet valde Fred Lindqvist till mötets ordförande. 
Mötet valde Sven Dahlberg till sekreterare för mötet.  

  
§ 4. Fråga om Båtdagen är i behörig ordning utlyst 

Kallelse konstaterades ha utgått den 20 februari 2022.  
Mötet förklarade att Båtdagen var behörigt utlyst. 
 

§ 5. Godkännande av dagordningen 
Den föreslagna dagordningen fastställdes med korrigering av punkt 10. Avgift 
gäller 2023. 
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§ 6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
Mötet valde Ellenor Calla och Kari Gustafsson, bägge Lungviks Hamnförening 
till protokollsjusterare och tillika rösträknare. 

 
§ 7. Föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut 

Bo gick igenom verksamhetsberättelsen (Bilaga 3) 
Christer Olofsson gick igenom bokslutet. (Bilaga 2 - Resultat och 
balansräkning) 

 
§ 8. Föredragning av revisorernas berättelse 

Christer Olofsson föredrog revisorernas berättelse. (Bilaga 4) Årsredovisningen 
bedömdes vara utförd enligt god redovisningssed och rekommenderade 
Båtdagen att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen för 2021. 
 

§ 9.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Båtdagen beslutade att ge förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för år 2021. 

 
§ 10. Beslut om budget 2022 och årsavgift 2023 

Sven Dahlberg redogjorde för styrelsen förslag till Budget för 2022 och tillika 
översiktlig verksamhetsplan (Bilaga 5) 
 
Sven Dahlberg redogjorde att SBU har lagt sedvanlig proposition inför 
Båtriksdagen att höja avgiften för 2023 men tidigare försök har under 9 år 
röstats ner. SBU behöver höja avgiften med 13kr/medlem men stora förbund så 
som Saltsjö-Mälaren och Skåne håller emot. VNBFs styrelse föreslog att låta 
avgiften, 88 kr per medlem vara oförändrad och om SBU höjer avgiften på 
kommande Båtriksdag bör avgiften till VNBF korrigeras vid kommande Båtdag 
alternativt extra Båtdag. Avgiften består av 70 kr till SBU och 18kr till VNBFs 
verksamhet. 
 
Båtdagen gick på styrelsens förslag och fastställde avgiften för 2023 till 
88kr/medlem 
 
Båtdagen beslutade att fastställa budgeten enligt Styrelsens förslag (Bilaga 6) 
 
 

§ 11. Val av Ordförande för en tid av 2 år 
Valberedningen föreslog Bo Berglund, Västby Hamnförening till omval. Bo 
valdes enhälligt. 

      
§ 12. Val av Sekreterare för en tid av 2 år  

Valberedningen föreslog Sven Dahlberg, Västby Hamnförening till omval. Sven 
valdes enhälligt. 

 
§ 13. Val av 3 styrelseledamöter för en tid av 2 år 

Carl-Göran Carlsson, Söråkers Båtsällskap, Ove Vesterman, BK Flottaren och 
Roger Frisk, Hamnförening föreslogs av valberedningen och samtliga valdes 
enhälligt. 
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§ 14. Val av 2 styrelsesuppleanter för en tid av 1 år 
Valberedningens Lena Nordlander meddelade att de inte lyckats hitta 
kandidater till suppleantsposterna. Diskussion kring svårigheterna kring 
rekryteringen av förtroendevalda efterföljde och en konstaterad 
underrepresentation från förbundets större klubbar, ledde till att Sven frågade 
om Sundsvalls Båtsällskap, Hans Gabrielsson och Lungviks Hamnförening, 
Kari Gustafsson kunde ta fram var sin kandidat som de skickar till nästa 
styrelsemöte. Bägge föreningarnas representanter förklarade sig villiga att anta 
utmaningen.  
 
Båtdagen beslutade att Styrelsen får mandat att postumt tillsätta de vakanta 
suppleantplatserna så snart kandidaterna är framtagna. Klubbarna informeras 
per e-post om eventuella tillsättningar. 
 

§ 15. Val av revisor för en tid av 2 år 
 Per Rydberg föreslogs och valdes enhälligt. 
 
§ 16. Val av 2 ledamöter i Valberedning för en tid av 1 år, varav en 
sammankallande 
          Lena Nordlander, Västby Hamnförening (sammankallande) och 
 Lars Svedberg, Bonäsets Båtklubb, föreslogs och valdes enhälligt. 
 
§ 17. Val av Kommittéansvariga:          

Mötet valde följande kommittéer och funktionärer:  
(Sammankallande/ansvarig understruken) 
 

a. Försäkring        Fred Lindkvist för en tid av 1 år 

b. Miljö     Roger Frisk, Bo Berglund och Jan Nyström för en                   

tid av 1 år   

c. Ungdom Utbildning och Tävling 

          Carina Hoff och Kristina Strand, för en tid av 1 år     

d. IT-ansvarig/information      Ove Vesterman för en tid av 1 år  

 
§ 18.  Genomgång Motioner och ev Propositioner till Båtriksdagen 2022 
 Motion gällande alkoholpolicy för SBU  
 Båtdagen beslutade att vi ska verka för ett avslag 
 
 Motion gällande ändrat röstetal  
 Båtdagen beslutade att vi ska verka för ett bifall 
 
 Motion gällande användningen av medlemsavgifterna  
 Båtdagen beslutade att vi ska verka för ett avslag 
 
 Motion gällande årlig indexreglering av medlemsavgift  
 Båtdagen beslutade att vi ska verka för ett avslag/Bifall? 
 
 Motion gällande arvoden i SBU  

Båtdagen beslutade att vi ska verka för ett avslag 
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 Motion gällande avgiftshöjning i Svenska Båtunionen  
Båtdagen beslutade att vi ska verka för ett avslag och hänvisa till propositionen 
kring avgiften. 

 
 Motion gällande bemanning av kommittéer  

Båtdagen beslutade att vi ska verka för ett avslag 
 
 Motion gällande införande av Regionsråd  

Båtdagen beslutade att vi ska verka för ett avslag 
 
 Motion gällande kostnader för BAS  

Båtdagen beslutade att vi ska verka för ett bifall av attsatsen om 
kostnadsprövning 

 
Motion gällande rutin för loggning av ändringar i stadgar och 
direktiv 

 Båtdagen beslutade att vi ska verka för ett avslag 
 

Propositionerna inklusive verksamhetsplan för 2022, budget för 
2022 och 2023 samt av avgifter för 2023 och preliminärt för 2024  
Båtdagen beslutade att VNBF verkar för att propositionerna bifalles. 

 
 
§ 19. Övriga ärenden, ceremonier 

Fråga kom upp om vem som är BAS ansvarig. Fred förklarade att det är Fred 
Lindqvist och Ove Vesterman. Trolig utbildning kommer att erbjudas i november 
2022, då nya plattformen för BAS är igångkörd. 

  
§ 20. Årsmötets avslutande 

Mötes Ordförande Fred Lindqvist tackade samtliga närvarande för engagerat 
deltagande och förklarade Båtdagen (Årsmötet) för avslutad. 

 
 
Vid protokollet 
 
…………………………………… 
Sven Dahlberg, sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
………………………………….. 
Fred Lindqvist, ordförande 
 
 
…………………………………..  …………………………..…………… 
Ellenor Calla, justerare   Kari Gustafsson, justerare 


