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VÄSTBLOCKET
Till alla båtklubbar i Västkustens Båtförbund
Aktuell information från styrelsen
1. Förbundsstämma 2014.03.22
Årets förbundsstämma innehöll, förutom sedvanlig redovisning av 2013 års
verksamhetsberättelse och årets ekonomiska resultat, även fastställande av årsavgift, verksamhetsplan 2014 samt inkomst och utgiftsstat. Stämman valde också en ny
styrelse, varvid Heikki Nikunen från Björholmens Båtklubb valdes in som ny ledamot.
Samtidigt avtackades, VBF:s ordförande sedan 6 år, Lars Afzelius för förtjänstfullt arbete
för VBF och svenskt båtliv.
Vid stämman informerade styrelseledamoten Bo Wernlundh om styrelsens ambitioner
att utöka medlemsnyttan med bl.a. rabatterbjudanden till medlemsklubbarna från båtbranschens leverantörer. Ett plastkort har beställts till varje båtklubb och dess
medlemmar. Det ska visas upp för leverantören av båtägaren när man vill ta del av
rabatterbjudanden. Bo berättade att försöken 2013 utfallit väl för både båtägare och
medverkande företag. Under 2014 kommer därför fler erbjudanden att regelbundet
presenteras på förbundets hemsida. www.vastkustensbf.se För att öka attraktiviteten
kommer VBF att varje månad under 2014, med start i april, att lotta ut 2,5 liter
bottenfärg från International Färg AB bland VBF:s 97 medlemsklubbar. Även Bergsala
Handic AB har skänkt 2 stycken handburna VHF-apparater av märket Cobra HH350.
Dessa kommer också att lottas ut under året till enskilda båtklubbsmedlemmar som
anmäler sig på förbundets hemsida. Vidare information kommer att delges på hemsidan
hur man anmäler sitt intresse att delta i utlottningen.
Korten delades ut till representanterna för närvarande klubbar. Ej närvarande klubbar
har möjlighet att hämta korten genom överenskommelse med Bo. Kontaktuppgifter:
bo.wernlundh@telia.com. eller tel. 0703-310360
Förbundsstämman avslutades med att Lars-Göran Nyström från Transportstyrelsen
informerade om pågående arbete med att förbättra sjösäkerheten för fritidsskeppare i
hamnar och till sjöss.
2. Båtriksdag 2014.04.04-06
2014 års Båtriksdag hade förlagts till Jönköping. VBF var ett av 27 förbund som deltog i
överläggningarna. Mötet genomfördes under trevliga och konstruktiva former. Utöver
val av ny styrelse och övriga sedvanliga stadgeärenden behandlades sammanlagt 8
motioner och 3 propositioner. Ett genomgående tema bland flera av motionerna var
förslag på hur informationen och medlemsnyttan till förbunden kan förbättras.
Unionsstyrelsens proposition angående förslag att höja årsavgiften för 2015 till SBU
med 14 kronor/medlem och år godkändes. Gå gärna in på www.batunionen.com och ta
del av samtliga ärenden som behandlades på Båtriksdagen.
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3. Hallandsträff
Torsdagen 15 maj arrangeras för femte gången ett möte med medlemsklubbar i Halland
för gemensamt utbyte av information och synpunkter på aktuella båtlivsfrågor. I år är
det Sandö Hamn som igen står som värd för träffen. Ansvarig för mötet är
styrelseledamoten Jonas Turitz.
Han kommer att skicka ut särskild inbjudan till kontaktpersoner i Hallandsklubbarna.
Denna typ av regional samverkan har varit uppskattat av Hallandsklubbarna, varför
styrelsen beslutat att arrangera en liknande träff i Bohuslän efter sommaren. Särskild
kallelse kommer att skickas ut
4. Verksamhetsplan 2014
På verksamhetsplanens aktivitetlista finns utöver Hallandsträff också bl.a.:
- sjösäkerhetsutbildning
- ungdomsverksamhet
- BAS-K utbildning samt BAS-utbildning ”påbyggnadskurs”
- miljöbestämmelser för båtklubbar
- säkerhetsbesiktning
På VBF:s hemsida kommer kontinuerligt information om planerade aktiviteter att
publiceras. Där kommer tidpunkten för aktiviteten att redovisas, hur och till vem man
anmäler sitt intresse att delta. Det kommer också att ske via nyhetsbladet Västblocket. I
enskilda fall kommer direktutskick att ske till berörda klubbar.
5. Förbundets kontaktuppgifter
VBF:s e-postadress är vbfkansli@vastkustensbf.se Adressen bevakas och e-post
vidarebefordras alltid inom någon eller några dagar till berörd styrelsemedlem. Kansliet
har ingen kontinuerlig bemanning eller telefon. Tag vid behov direktkontakt med aktuell
styrelseledamot i specifikt ärende via tel/e-post. Kontaktuppgifter finns på hemsidan
www.vastkustensbf.se
6. VBF:s styrelse 2014
Lars Brickzén, ordförande, 0340-653658, 0703-102230, larbri@vastkustensbf.se
Lasse Carlsson, vice ordf. försäkringar mm. 031-123213, 0730-211144,
lars.carlsson14@gmail.com
Leif-Göran Lundstedt, kassör, 0302-34271, 0705-473838, lgl@vastkustensbf.se
Birgitta Jacobsson, utbildningsansv. BAS-K, ungdom och sjösäkerhet,
arb. 031-7505210, 0707-310233, bj@vastkustensbf.se
Jonas Turitz, sekreterare, 0300-25090, 0768-902476, jonas.turitz@bergsala.se
Roland Örtengren, miljöfrågor, 0300-25882, 0703-088082, ro@vastkustensbf.se
Folke Skredsvik, webbmaster, 031-241637, 0708-420441, folke.skredsvik@tele2.se
Bo Wernlundh, båtlivsfrågor, medlemsförmåner. 031-479902, 0703-310360,
bo.wernlundh@telia.com
Krister Storm, båtbesiktning, 0340-661621, 0706-730046, krister.storm@telia.com
Heikki Nikunen, sjö-o hamnsäkerhet, 0705-611882, heikki@nikunen.se

Till sist önskar styrelsen alla förbundets klubbmedlemmar en riktigt skön båtsommar!
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