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1. Förbundsstämmans öppnande 

VBF’s ordförande Lars Brickzén hälsade alla deltagare välkomna och förklarade 
mötet öppnat. 

 
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman 

Lars Afzelius valdes till ordförande för stämman, VBF’s sekreterare Jonas Turitz 
valdes att föra protokoll. 
 

3. Val av justeringsmän och rösträknare 
Tommy Blom och Peter Gustafsson valdes till justeringsmän för protokollet och 
tillika rösträknare för mötet. 
 

4. Fråga om kallelse skett till förbundsstämman enlig förbundets stadgar 
Mötet besvarade frågan med ja. 
 

5. Fastställande av röstlängd 
Mötet fastställde upprättad röstlängd. 
 

6. Fastställande av föredragningslista 
Mötet godkände utsänd föredragningslista till förbundsstämman. 
 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Genomgång av styrelsens, med kallelsen distribuerade och vid mötet utdelade, 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014.  Mötet godkände denna och 
beslutade att lägga den till handlingarna. 
 
 
 

 



 
 
8. Revisorernas berättelse 

Revisionsberättelsen lästes upp av VBF’s kassör, Leif-Göran Lundstedt.  
Revisorernas berättelse godkändes av mötet och mötet beslutade att lägga denna 
till handlingarna. 

 
9. Fastställande av balansräkning 

VBF’s resultat- och balansräkning för 2014 föredrogs av Leif-Göran Lundstedt, 
godkändes av mötet och lades till handlingarna. 
 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
Mötesdeltagarna beviljade styrelsen ansvarsfrihet före verksamhetsåret 2014. 
 

11. Fastställande av regler för kostnads- och reseersättning 
Styrelsens förslag är en fast ersättning om 900.:-  Reseersättning för resor med 
bil ersätts enlig skatteverkets anvisningar med 18,50 per mil och övriga utlägg 
enlig självkostnad.  Förslaget godkändes av mötet. 
 

12. Fastställande av årsavgift 
Styrelsens förslag till oförändrad årsavgift (12:-) för båtklubbarnas medlemskap i 
VBF godkändes av mötet.  Avgiften till SBU är 70:-, således är total avgiften 82:-. 
 

13. Fastställande av verksamhetsplan samt inkomst- och utgiftsstat 
Genomgång av styrelsens, med kallelsen distribuerade och vid mötet utdelade, 
verksamhetsplan för 2015 med inkomst och utgiftsstat godkändes av mötet. 
 

14. Till mötet insända motioner 
Inga motioner hade lämnats in till förbundsstämman. 
 

15. Behandling och beslut om VBF ställningstagande till propositioner och 
motion vid årets Båtriksdag (BRD) 
Årets Båtriksdag äger rum den 28/29 mars i Helsingborg.  Till Båtriksdagen har 
det inkommit 9 motioner som mötet tog ställning till. 
Motion nr 1: Löpande information från Kommittéarbete 
VBF bifaller motionen. 
Motion nr. 2: SBU’s Direktiv 
Union Styrelsen (US) anser sig har besvarat motionen genom att lämna in en 
proposition om att skriva om direktivet beträffande BRD lokalisering. 
VBF ställer sig bakom propositionen. 
Motion nr. 3: Att utnämna båtlivets miljöhjälte eller miljöhjältar istället för 
miljöbästa båt 
US föreslår att BRD bifaller motionen med en bredare tolkningen och uppdrar till 
US att ta fram underlag för att kunna dela ut denna miljöutmärkelse 2O16 i 
enlighet med motionärens önskan. 
VBF bifaller propositionen 
Motion nr 4: Frihamns Förordningen 
VBF avstyrker. 
 
 
 
 



 
Motion nr 5: Utveckla tidningen Båtliv 
US föreslår att BRD avslår motionen, VBF ställer sig bakom beslutet. 
Motion nr 6: Långsiktig Opinionsbildning och Samhällskontakter 
US anser att motionen består av fyra delar. 
Del 1 och del 2 berör prioritering av miljöfrämjande åtgärder. 
US anser att arbete inom fastlagda rammar är tillräckligt och ytterligare beslut är 
inte nödvändiga. 
Del 3 handlar om utplacering av toatömningsanläggningar i skärgårdsmiljöer och 
uthamnar. 
US anser att detta är en angelägenhet för enskilda klubbar och förbund. 
Del 4 föreslår att SBU’s och dess representanter skall upphör att driva en opinion 
om förändring av nuvarande sjöfyllerilag. 
US inväntar resultat av den pågående utvärderingen av lagen, ingen åtgärder 
innan det. 
VBF ställer sig bakom US förslag på samtliga 4 delar. 
Motion nr 7: Miljöcertifiera Båtklubbar 
US anser att motionen består av 3 olika delar 
Del 1 berör informations material. 
US anser att det redan är framtaget. 
Del 2 föreslår att ett miljöcertifierings system tas fram för båtklubbarna. 
US svarar att nya riktlinjer för egen kontroll håller på att tas fram inom 
Sjösäkerhetskommitténs verksamhetsplan 2015, US anser att det kan ligga som 
grund för ett miljöcertifierings systems och föreslår att BRD beslutar om detta. 
Del 3 berör utbildningsmaterial till båtförbund. 
US anser att behovet måste inventeras 
VBF ställer sig bakom US förslag på samtliga 3 punkter. 
Motion nr 8: Ta bort rabatten för dubbelanslutna klubbar 
US föreslår att BRD avslår motionen. 
VBF ställer sig bakom US förslag. 
Motion nr 9: Utökad personbeskrivning från Valnämnden 
US anser att information om, och presentation av, kandidater skall vara relevant 
för uppdraget.  Vidare skall nominerade kandidater utgöra en god representation 
avseende region, ålder och kön. 
VBF ställer sig bakom US förslag. 
 

16:  Val av Styrelseledamöter 
Valberednings förslag föredrogs av Lennart Westerlund. 
 
Styrelsemedlemmar väljs för en mandatperiod om 2 år.  
 
I tur att avgå är ledamöterna; Leif-Göran Lundstedt, Heikki Nikunen, Roland 
Örtengren, Birgitta Jacobsson och Krister Storm. 
 
Valberednings föreslag till styrelse ledamöter är: 
Leif-Göran Lundstedt Omval 
Heikki Nikunen  Omval 
Roland Örtengren   Omval  
Birgitta Jacobsson  Omval 
Krister Storm  Omval 
 
Mötet godkände förslaget. 



 
Styrelsen i VBF består såldes av: 
Ordförande Lars Brickzén 
Ledamöter Leif-Göran Lundstedt, Heikki Nikunen, Roland Örtengren, 

Birgitta Jacobsson, Lars Carlsson, Jonas Turitz, Bo 
Wernlundh och Folke Skredsvik. 

 
17. Val av revisorer och revisors suppleanter 

Valberedning förslag är: 
Aina Nygren  Omval till 2016 
Jan Mälsjö Omval till 2017 
 
Knut Andersson är revisors suppleant till 2016 
VBF saknar en andra revisors suppleant, platsen är vakant. 
 

18.  Val av ombud/Kommittéledamöter/förtjänstteckennämnd 
Styrelsen fick av mötet uppdrag att utse ombud för respektive uppgift. 
 

19. Val av valberedning 
Lennart Westerlund valdes på ett år som sammankallade i valberedning.  
Omval för Arne Bohman på ett år och nyval för Tommy Blom på ett år. 
 

20. Avtackning 
VBF ordförande, Lars Brickzén, tackade Reine Andersson för sin tid inom 
valberedningen. 
 
Det beslutades att den nya VBF broschyren skall distribueras till varje klubb, 
50 ex skickas ut till samtliga medlemmar. 
 

21. Förbundsstämmans avslutning 
Då inget mer låg att behandla tackade Lars Afzelius samtliga närvarande för 
visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 
 

Långedrag, 2015-03-21 
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