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Protokoll för alternativ Båtdag 2021
1
På grund av fortsatt rådande omständigheter med restriktioner från myndigheter
om hur många som får träffas på samma gång har styrelsen för RBF beslutat att
Båtdagen skall genomföras med röstning via e-post. Detta efter att myndigheterna
fortsatt inte ser någon ljusning.
Därför har alltså styrelsen beslutat att genomföra en alternativ Båtdag på ett sätt
som inte innebär någon fysisk kontakt och därför heller ingen risk för
smittspridning men med behållning av demokratin i beslutstagandet.
Styrelsen föreslog en process för att genomföra den alternativa Båtdagen 2021 där
medlemmarna ombads läsa båtdagshandlingarna på RBF:s webb. Därefter svara ja
eller nej på förslagen till beslut samt fylla i synpunkter som de eventuellt ville
redovisa.
Av RBF:s 29 medlemsklubbar svarade 9 på styrelsens utskick med 20 röster av
totalt 48.

Protokoll för alternativ Båtdag 2021 med e-poströstning pga.
Covid-19
1.

Båtdagens öppnande.
Båtdagen öppnades genom att materialet skickades ut till alla klubbar och
publicerades på förbundets hemsida.

2.

Val av ordförande för mötet.
Förslag: Göran Persson. Inga andra förslag kom in varför Göran Persson
valdes.

3.

Val av sekreterare för mötet.
Förslag: Leif Ehnström. Inga andra förslag kom in varför Leif Ehnström
valdes.

4.

Fråga om Båtdagen är utlyst på rätt sätt.
Materialet skickades ut enligt stadgarna tre veckor före sista
svarsdatum.
Då inga synpunkter redovisades förklarades Båtdagen behörigt utlyst.

5.

Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Förslag: Christer Wannebo och Bo Jernberg Bolk.
Inga andra förslag redovisades. Christer och Bo valdes

6.

Behandling av Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse och bokslut.
Förslag: Godkänns och läggs till handlingarna.
Förslaget bifölls och verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

7.

Behandling av revisorernas berättelse.
Förslag: Godkänns och läggs till handlingarna.
Förslaget bifölls och revisorernas berättelse lades till handlingarna.

8.

Fråga om ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen.
Förslag: Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2020.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

9.

Fastställande av verksamhetsplan.
Förslag: Verksamhetsplanen för 2021 fastställs.
Verksamhetsplanen fastställdes.

10. Fastställande av årets budget.
Förslag: Budget för 2021 fastställs.
Budget för 2021 fastställdes.
11. Fastställande av avgifter och preliminär budget för nästkommande år.
Förslag: Oförändrade avgifter 2021. Preliminär budget 2022 fastställs.
Förslaget fastställdes.
12. Val av förbundsstyrelse och suppleanter.
Förslag: Beslut enligt valberedningens förslag.
Valberedningens förslag beslutades.
13. Val av revisor och suppleanter.
Förslag: Beslut enligt valberedningens förslag.
Valberedningens förslag beslutades.
14. Val av valberedning. Valberedningen står till förfogande för omval
Förslag: Omval.
Valberedningen omvaldes i sin helhet.
15. Mötets avslutning.
Då inga fler frågor eller synpunkter redovisats avslutades mötet.
Leif Ehnström
Mötessekreterare

Göran Persson
Mötesordförande

Justeras

Justeras

Christer Wannebo

Bo Jernberg Bolk
2

