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VÄSTERNORRLANDS 
      BÅTFÖRBUND 

BÅTDAGEN 2021 

Protokoll från Båtdagen (årsmöte) med Västernorrlands Båtförbund 
 
Tid:  2021-10-17 
 
Plats: Hotell Höga Kusten, Hornö 
 
 
Närvarande:  

6 representanter från 6 medlemsklubbar, 6 ledamöter från VNBF samt 2 
revisorer. Total 14 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. 
 
§ 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
 Mötet valde Bo Berglund 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 21 Sept 2021.  
Mötet förklarade att Båtdagen var behörigt utlyst. 
 

§ 5. Godkännande av dagordningen 
Den föreslagna dagordningen fastställdes med ändring av punkten 16 till 
val av revisorer på 1 år (Fyllnadsval) Sven Dahlberg informerade att 
VNBF ska ha två ordinarie revisorer och ingen revisorssuppleant. En 
väljs den här gången som fyllnadsval om 1 år och en väljs på 2 år. 
Stadgarna säger att revisorerna ska vara två till antalet och ha 
mandatperioder som löper omlott.   
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§ 6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
Mötet valde Åsa Preston (Revisor) och Jan-Erik Sandström (Sundsvalls 
Båtsällskap) till protokollsjusterare och tillika rösträknare. 

 
§ 7. Föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut 

Bo gick igenom verksamhetsberättelsen (Bilaga 3) 
Roger kommenterade att det går att söka pengar från Örnsköldsviks 
Natur och fritidsråd och att många kommuner har likande upplägg. 
Per Thim meddelade att Kramfors trycker broschyr med utgångspunkt 
Granholmens båtklubb (Ångermanälvens båtklubbars gemensamma 
båtklubb).  
Christer Olofsson gick igenom bokslutet. (Bilaga 2 - Resultat och 
balansräkning) 

 
§ 8. Föredragning av revisorernas berättelse 

Åsa Preston, revisor, föredrog revisorernas berättelse. (Bilaga 5) Åsa 
redogjorde bland annat att stickprov gjorts i bokföringen utan 
anmärkning. Årsredovisningen bedömdes vara utförd enligt god 
redovisningssed och rekommenderade Båtdagen att besluta om 
ansvarsfrihet för styrelsen för 2020. 
 

§ 9.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Båtdagen beslutade att ge förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för år 2020. 
 
§ 10. Beslut om budget 2021 och årsavgift 2022 

Inget budgetförslag pga Pandemisituationen presenterades. Båtdagen 
beslutade att lämna avgiften för 2022 till oförändrade 88:-/medlem. (70 kr 
till SBU och 18kr till VNBFs verksamhet) 
 

§ 11. Val av Vice Ordförande för en tid av 2 år 
          Fred Lindkvist, Husums Båtklubb 

föreslogs till omval och valdes enhälligt. 
      
§ 12. Val av Kassör för en tid av 2 år  
          Christer Olofsson, BK Flottaren föreslogs till omval och valdes enhälligt 
 
§ 13. Val av 3 styrelseledamöter för en tid av 2 år 

Jan Nyström, Söråkers Båtsällskap, Nils Nilsson, BK Flottaren och Carina Hoff, 
Vågsnäs Båtklubb föreslogs och valdes enhälligt. 

 
§ 14. Val av 2 styrelsesuppleanter för en tid av 1 år 

Ernst Nordin, Norrvåge Hamnförening och Mikael Jonsson, Bäckfjärdens 
båtklubb föreslogs och valdes enhälligt 

    
§ 15. Val av revisor för en tid av 2 år 
 Åsa Preston föreslogs och valdes enhälligt. 
 
§ 16. Val av revisors för en tid av 1 år (Fyllnadsval) 
 Per Rydberg föreslogs och valdes enhälligt. 
 



3(4) 

 

§ 17. 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. 
 
§ 18. Val av Kommittéansvariga:          

Mötet valde följande kommittéer och funktionärer:  
(Sammankallande 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  

 
§ 19. Behandling av motioner, propositioner och eventuella framställningar från 
styrelsen 
 Proposition 2021-01 bifölls. (Bilaga 4)  

Paragraf 1 i stadgarna beslutades att ändras till: 
 
”Västernorrland Båtförbund (VNBF), här kallat Förbundet, är stiftat  
1970-12-21 och är ett regionalt båtförbund inom Svenska Båtunionen (SBU), 
här kallat Unionen. 
Förbundets medlemmar är olika typer av båtklubbar i Västernorrlands län, här 
kallat medlemsklubb.  

Förbundets numerär är samtliga registrerade medlemmar i båtklubbar som är 
medlemmar i Förbundet.” 

 
§ 20. Genomgång Motioner till Båtriksdagen 2022 

Följande fem motioner har tills idag inkommit till SBU (Motionsstopp 
2022 01 15) 

 Motion gällande alkoholpolicy för SBU 

Beslutades att VNBFs styrelse bör verka för ett avslag. 

 Motion gällande användningen av medlemsavgifterna 

Beslutades att VNBFs styrelse bör verka för ett avslag. 

 Motion gällande arvoden i SBU 

Beslutades att VNBFs styrelse bör verka för ett avslag men att det 
förutsätter att SBUs styrelse tar de budgeterade underskotten på allvar, 
annars bör motionen bifallas. Grundinställningen är att det är rimligt med 
ersättning för styrelsearbete men inte i en tydligt och medvetet 
underbalanserad ekonomi. 
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 Motion gällande kostnader för BAS 

Beslutades att VNBFs styrelse bör verka för ett bifall. 

 Motion gällande rutin för loggning av ändringar i stadgar och direktiv 

Beslutades att VNBFs styrelse bör verka för ett avslag. 

§ 21. Rapporter 
Carl-Göran Carlsson berättade om projekt Åkeröviken. Färdigt med bryggor och 
landgångar samt servicehus. Timrå kommun inte riktigt klara med huruvida det 
blir camping eller bara båthamn. 100:- dygnsavgift som går till entreprenören 
Färjas Brygga som ansvarar för skötseln av servicehuset. Färjas Brygga har 
även en nyöppnad restaurang i Skagshamn.  
 
Per Thim pratade om Granholmen, belägen strax söder om Sandöbron, och 
Granholmens båtklubb. Möte angående framtiden hade ägt rum med få 
deltagare. 3 gamla träbryggor bryggor dragna till Kramfors. Nästa år blir det 
”bara” en betongbrygga i retur. Ska även läggas ut 4 nya bojar.  
Bo Berglund föreslog att vi (VNBF) borde kunna bidra med medel till  
Granholmens Båtklubb. Per trodde att behovet fanns. 
Roger Frisk uppmanade Granholmens Båtklubb att komma in med en 
ansökan om stöd från VNBF. Roger erbjöd sig även att ta fram mall för 
ansökan om medel från VNBF. 

 
§ 22. Övriga ärenden, ceremonier 

Fred Lindkvist berättade om BAS säkerhetsuppdatering. Nya säkerhetsrutiner 
för inloggning. 
Ordförande uppmanade deltagarna till att lämna reseräkning till kassören. 

 
§ 23. Årsmötets avslutande 

Ordförande Bo Berglund tackade samtliga närvarande för engagerat 
deltagande och förklarade Båtdagen (Årsmötet) för avslutad. 

 
Vid protokollet 
 
…………………………………… 
Sven Dahlberg, sekreterare 
 
Justeras: 
 
 
………………………………….. 
Bo Berglund, ordförande 
 
 
…………………………………..  …………………………..…………… 
Åsa Preston, justerare   Jan-Erik Sandström, justerare 


