
Protokoll 
Jämtlands Båtförbund 27 september 2022 
 
Närvarande:  
Pär Åsgårdh JBF, John-Olof Mannberg Bergs Båtklubb, Eric Nilsson ÖMK,  
Bo Eklund FBK, Lars Göransson KGV, Stefan Persson Brunflo BK, Gustav Jernberg SSS 
 

1. Ordförande öppnade mötet. 
 

2. Dagordningen godkändes. 
 

3. Ordförande gick igenom protokollet från förra mötet. 
 

4. Eric redogjorde för det ekonomiska läget som är gott. 
 

5. Mötet resonerade om hur den nya hemsidan kan nyttjas. 
 

6. Mötet beslutade att Pär och Stefan ska representera Jämtlands Båtförbund vid SBU:s 
Unionsråd 19 – 20 november i Sollentuna. 
 

7. Jämtlands båtförbund kan dela ut bidrag till förbundets medlemsföreningar. Bidraget 
delas ut till projekt som främjar hela båtlivet och inte bara är till gagn för den sökande 
klubbens medlemmar. Exempel på projekt som kan beviljas bidrag för är upprustning 
eller skapande av gästhamnar, förtöjningsbojar, hamnkafé eller liknande. 
Berättigad att ansöka om bidraget är medlemsförening i Jämtlands båtförbund. 
Ansökan ska vara JBF:s styrelse tillhanda senaste 30 april. JBF:s styrelse beslutar 
därefter om vilka bidrag som ska beviljas och bidragens storlek. Totala 
bidragssumman som kan delas ut varje år beslutas på årsmötet när budgeten 
fastställs. Har inte hela den budgeterade bidragssumman delats ut kan bidrag beviljas 
senare under året till ansökningar som kommit in efter sista ansökningsdag. 
Denna statut tas upp igen vid nästa styrelsemöte. 
Mötet beslutade att Bergs Båtklubb ges 5 000: - i bidrag för den redan gjorda 
renoveringen av gästbryggan i båthamnen i Hoverberg. 
 

8. Mötet beslutade att hamnföreningen i Östersund ska likställas som en båtklubb samt att de 
blir medlem i Jämtlands Båtförbund och därmed kan nyttja BAS-systemet. 
 

9. Lasse gav en rapport från gruppen för grundutprickning. 
 

 
 
 
 
 

 
10.Övriga frågor: 



▪ Pär informerade om läget gällande Östersunds kommunens arrendeavgift för 
varvsplatser. 

 
▪ Lasse påtalade behovet av fler personer som kan jobba i driftsgruppen vid 

Kungsgårdsviken. 
 

▪ Bosses förslag om att erbjuda båtklubbarna att köpa sjökort och boken ”På Storsjön 
med segel och motor” gillades av mötet. 

 
11. Nästa möte blir tisdag 25 oktober kl. 18.00 och preliminärt 22 november kl 18.00. 

 
12.Mötet avslutades. 

 
 

Vid protokollet    Justeras 
 
John-Olof Mannberg   Pär Åsgårdh 


