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Västkustens Båtförbund 
VBF – ett förbund i Svenska Båtunionen SBU 

 
 
Årsmötesprotokoll 
2018-05-17 
 
Art:   Ordinarie förbundsstämma med Västkustens Båtförbund 
Tid:   Lördagen den 17 mars 2018 
Plats: Sjöräddningssällskapets hus, Talattagatan 24, Långedrag 
 
 
 1 Förbundsstämmans öppnande 

Ordföranden Lars Brickzén hälsade alla deltagare välkomna och förklarade 
mötet öppnat.  

 
2 Val av ordförande och sekreterare för stämman 

Hedersordförande Lars Afzelius valdes till ordförande för stämman.  
 Lars Brickzén valdes att föra protokollet. 
 
3 Val av justeringsmän och rösträknare 

Tommy Blom och Ralph Thåström valdes till justeringsmän för protokollet och 
tillika rösträknare för mötet. 

 
4 Fråga om kallelse skett till förbundsstämman enligt 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 
 Lars Brickzén läste upp styrelsens utdelade verksamhetsberättelse för 

verksamhetsåret 2017. Mötet godkände denna och beslutade att lägga den till 
handlingarna. 

  
8 Revisorernas berättelse 
 Revisionsberättelsen lästes upp av revisor Karl-Erik Bolin och godkändes av 

mötet. 
 
9 Fastställande av resultat- och balansräkning  
 VBF:s resultat- och balansräkning för 2017 föredrogs av kassör Leif-Göran 

Lundstedt. Mötet godkände desamma och lades till handlingarna. 
 
10                  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
                      Mötesdeltagarna beviljade styrelsen ansvarsfrihet med acklamation för 
 verksamhetsåret 2017. 
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11 Fastställande av regler för kostnads- och reseersättning för styrelsen  
Styrelsens förslag till regler för kostnadsersättning är en fast ersättning till 
styrelsens förtroendevalda om 900 kr./verksamhetsår. Reseersättning för bil 
ersätts enligt Skatteverkets anvisningar med 18,50 kr./mil och övriga utlägg 
enligt självkostnad. Förslaget godkändes av mötet. 

 
12 Fastställande av årsavgift   
 Styrelsens förslag till oförändrad årsavgift (12 kr.) för båtklubbarnas 

medlemskap i VBF 2018 godkändes av mötet. Mötet godkände också 
årsavgiften till SBU 70 kr, således totalt 82 kr.   

 
13  Fastställande av verksamhetsplan samt inkomst och utgiftsstat 
 Styrelsens förslag till verksamhetsplan med inkomst och utgiftsstat för 

verksamhetsåret 2018 i VBF godkändes. Mötet önskade att styrelsen upprättar 
en kalender för när verksamhetsplanens aktiviteter ska genomföras till 
kommande år.   
 
Utöver tidigare verksamhetsårs aktiviteter som t.ex sjösäkerhets- och BAS-
utbildningar, ungdomsverksamhet, miljöarbete, klubbträffar, 
säkerhetsbesiktning och klubbinformation vid bl.a. höst- och årsmöten, avser 
styrelsen att fördjupa arbetet med att stödja BAS-systemanvändare. Avsikten är 
att försöka bygga upp lokal användarkompetens och stärka stödet till VBF:s 
medlemsklubbar som brukar systemet. 

 
 För att öka medlemsnyttan inom VBF har styrelsens ledamot Bo Wernlundh 

under 2017 tagit fram nya rabatterbjudanden till medlemsklubbarna från 
båtbranschens leverantörer. Under 2018 kommer därför fler rabatterbjudanden 
att erbjudas och de kommer att presenteras regelbundet på förbundets hemsida.   

 
14   Till mötet insända motioner 
 Inga motioner hade lämnats in till förbundsstämman. 
 
15  Behandling och beslut om VBF.s ställningstagande till propositioner och 

motioner vid årets Båtriksdag 
 Till årets Båtriksdag, som är förlagd till Göteborg 7-8 april, har det inkommit 

sammanlagt 21 motioner från 9 förbund. Lasse Carlsson redogjorde för 
innehållet i motionerna och informerade om hur styrelsen i SBU tagit ställning 
till dem. Mötet godkände redovisningen av motionerna och styrelsens 
ställningstagande vid omröstningen på kommande båtriksdag.  

  
16 Val av styrelseledamöter  
 Valberedningen har föreslagit följande: 
  

Val av ordförande  
Lars Brickzén valdes av mötet till ordförande för VBF på två år. 
 

 Val av styrelseledamöter och suppleanter 
 Lasse Carlsson, Bo Wernlundh, Folke Skredsvik och Jonas Turitz omvaldes som 

ordinarie styrelsemedlemmar för en period på två år. Övriga fem ledamöter ska 
väljas vid årsmötet 2019.  
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17 Val av revisorer och suppleant 

Karl-Erik Bolin omvaldes som revisor på två år. Tony Schultz och Filip Alm 
valdes till revisorssuppleanter på två år. Revisor Aina Nygren är vald till 
årsmötet 2019. 

 
18 Val av ombud/kommittéledamöter/förtjänstteckennämnd 

På förslag från valberedningen beslutade årsmötet att uppdra åt styrelsen att 
bland ledamöterna själva utse ombud för uppgifterna. 
 

19 Val av valberedning 
 Tommy Blom valdes på två år till sammankallande i valberedningen. Arne 

Ljungström är vald till årsmötet 2019. 
 För närvarande är två representanter i valberedningen vakanta. 
 
20 Avtackning 
 VBF:s ordförande tackade Lars Afzelius för väl genomför förbundsstämma 
 
21 Förbundsstämmans avslutning 

Då intet mera förelåg att behandla tackade ordföranden för visat intresse och 
förklarade förbundsstämman avslutad. 
 
Dag som ovan                                                 
 
 
 
Lars Brickzén                                                                                             
Sekreterare  
 

 
  

Tommy Blom  Ralph Thåström 
Justeringsman  Justeringsman 
  


