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Bottenvikens Båtförbund 
- Båtföreningarnas regionala organisation – 

- Medlem i Svenska Båtunionen - 
 

 
PROTOKOLL 
 

 

DATUM  Måndag den 28 februari 2022 

TID    kl 18:00 

PLATS  Digitaltmöte 

      

 

1. Mötet öppnandes. 

2. Kallelsen godkändes. 

3. Dagordningen godkändes. 

4. Årsmöte 2022. 

Flyttas till 23/3 kl 19:00 kallelse skickas ut under veckan. 

Styrelsen fastställde verksamhetsberättelsen för 2021. 

 

5. Ekonomiska läget. 

Förbundet hade på kontot 2021-12-31 348503,91 sek 

Kassören redovisade bokslutet som fastställdes och ska skickas till revisorerna. 

Styrelsen beslutar föreslå årsmötet att avgiften till BBF subventioneras på samma sätt som  

förra året. Dvs endast den avgifts om avser SBU faktureras. 

 

6. Övriga rapporter. 

Ordförande har deltagit i ordförandemöte i Stockholm. 

Unionen har ett bekymmer med att verksamhetsplan och budget från årsmötet inte börjar 

gälla förrän efter året efter. Detta medför en eftersläpning med både verksamhetsplan och 

budget. Ett förslag om avgiftshöjning diskuterades där två förbund starkt motsatte sig 

detta. Frågorna kommer att behandlas på Båtriksdagen. 

 

Ordförande har även deltagit i möte förbunden i Norra Sverige. 

Även här diskuterades ordförandemötets frågor. 

De olika förbunden presenterade sin verksamhet. 

Sjövärnskåren deltog även med information. 

Bemanning och återväxt i styrelserna diskuterades. 

 

BAS-coachen har genomfört en utbildning med Storavans Båtklubb som nu har en ny 

styrelse som har som ambition att börja använda BAS. 

   

7. Mötet avslutas. 

 

 

 

Protokollet justeras digitalt av Sekreterare Jan Thelin och Ordförande Örjan Stenudd. 
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4. Årsmöte 2022. 


Flyttas till 23/3 kl 19:00 kallelse skickas ut under veckan. 


Styrelsen fastställde verksamhetsberättelsen för 2021. 


 


5. Ekonomiska läget. 


Förbundet hade på kontot 2021-12-31 348503,91 sek 


Kassören redovisade bokslutet som fastställdes och ska skickas till revisorerna. 


Styrelsen beslutar föreslå årsmötet att avgiften till BBF subventioneras på samma sätt som  


förra året. Dvs endast den avgifts om avser SBU faktureras. 


 


6. Övriga rapporter. 


Ordförande har deltagit i ordförandemöte i Stockholm. 


Unionen har ett bekymmer med att verksamhetsplan och budget från årsmötet inte börjar 


gälla förrän efter året efter. Detta medför en eftersläpning med både verksamhetsplan och 


budget. Ett förslag om avgiftshöjning diskuterades där två förbund starkt motsatte sig 


detta. Frågorna kommer att behandlas på Båtriksdagen. 


 


Ordförande har även deltagit i möte förbunden i Norra Sverige. 


Även här diskuterades ordförandemötets frågor. 


De olika förbunden presenterade sin verksamhet. 


Sjövärnskåren deltog även med information. 


Bemanning och återväxt i styrelserna diskuterades. 


 


BAS-coachen har genomfört en utbildning med Storavans Båtklubb som nu har en ny 


styrelse som har som ambition att börja använda BAS. 


   


7. Mötet avslutas. 
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