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Till alla båtklubbar i Västkustens Båtförbund 
 

2020 kommer att gå till historien som ett mycket annorlunda och omtumlande år 
för oss alla. Genom de restriktioner som uppkommit på grund av Covit-19 kunde vi 
inte i mars genomföra vår sedvanliga Förbundsstämma i Långedrag på det trevliga 
sätt som vi brukar.  
 
Av omsorg för allas säkerhet beslöt styrelsen att skjuta på stämman till hösten då vi 
trodde att pandemin borde klingat av. Så har inte skett utan pandemin har tyvärr 
fortsatt att omöjliggöra fysiska sammankomster. 
 
Samtidigt har styrelsen, med iakttagande av största försiktighet och omsorg om 
varandra, fortsatt att driva verksamheten på ett så normalt sätt som möjligt med 
hjälp av telefoner och datorer. Vi har känt att vi har ert och inte minst revisorernas 
förtroende att under ansvarsfrihet verka för förbundets bästa i nuvarande extrema 
situation. 
 
Vid vårt senaste digitala styrelsemöte beslöts att inte hålla någon Förbundsstämma 
för verksamhetsåret 2019, eftersom vi inte i tid kunnat tillägna oss kompetensen att 
inbjuda er alla till digital videokonferens. Vi hoppas på er förståelse för beslutet och 
kommer att kalla er till ordinarie digital Förbundsstämma 2021-03-20. 
 
Trots problemen med pandemin så har det ändå medfört något gott med den, 
eftersom flera av Svenska Båtunionens verksamhetsplans aktiviteter inte kunnat 
genomföras eller genomförts digitalt till betydligt lägre kostnad än fysiska 
konferenser. En planerad medlemsavgiftshöjning 2021 blir därför inte av, utan 
förblir oförändrad under nästa år för såväl VBF som SBU.  
 
2014 skickade VBF ut medlemskort till alla båtklubbar i förbundet för distribution 
till alla sina medlemmar. Medlemskortet gäller för förmånliga rabatterbjudanden 
hos ett trettiotal leverantörer som VBF har avtal med. På baksidan av kortet står det 
att det är giltigt till 2019-12-31. Det är reviderat så att kortet nu gäller tills vidare.  
Se vår hemsida www.vastkustensbf.se 
 
Styrelsen för Västkustens Båtförbund vill tacka alla våra 107 medlemsklubbar och 
föreningar för verksamhetsåret 2020. Vi hoppas att 2021 ska normaliseras i takt 
med att vi alla kommer att erbjudas vaccin mot Covit-19. Vi vill också passa på att 
önska er alla. 

 
God Jul och ett Gott Nytt År      
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