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Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 27 september 2017  
 
 
Närvarande Björn Axelsson, Britt Axelsson, Jan Nyman, Alexander Johansson, 

Lars Björkman, Harald Mårtensson, Lars Tiderman och Seija 
Nyström. 
Från valnämnden: Carl-Gustaf Bigfeldt 

  
Frånvarande Daniel Westerling och Sture Gustavsson 
  

1 Mötets öppnande och Dagordning 
Ordförande Björn Axelsson öppnade mötet och hälsade alla 
välkomna. 
Dagordningen godkändes. 

  
2 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från den 18 maj 2017 godkändes och lades till 
handlingarna. 
Protokoll från ÖBF;s årsmöte den 18 mars 2017 har ännu inte 
kommit ÖBF till handa. Ordförande Björn Axelsson tar på sig 
uppgiften att undersöka vart protokollet är och ser till att det blir 
påskrivet av justeringsmännen. 

  
3 Ekonomi/Medlemmar 

Kassören Jan Nyman redovisade den ekonomiska rapporten som 
tidigare skickats ut till styrelsen. 
 
Hela medlemsavgiften till SBU är betald. 
 
Redovisat resultat +67 532,84SEK den 26 september 2017.  

  
4 Styrelsen/Valnämndens planeringsmöte 10 november 2017 

Styrelsen var enig om att tillsammans med valnämnden ha 
planeringsmötet som brukligt dagen innan Båtklubbsdagen och att 
på kvällen ha en gemensam middag tillsammans, samt att bjuda in 
våra respektive till middagen. 

  
5 Ombudsträff/Båtklubbsdagen 11 november 2017 

Britt informerade om att hon tagit in offert från Scandic Väst i 
Linköping till planeringsdagen och båtklubbsdagen.  
Styrelsen beslutade att godkänna offerten. Britt tar kontakt med 
Scandic Väst Linköping för vidare planering. 
 
Inbjudan och program till ombudsträff/båtklubbsdag kommer att 
läggas ut på hemsidan samt skickas på e-post till klubbarna. 
 
  



  
6  Inför Båtriksdagen år 2019 

Britt och Björn informerade om mötet med SBU;s kanslichef Peter 
Karlsson med anledning av att ÖBF ska arrangera båtriksdagen år 
2019 i Linköping. 
Offerten från Scandic Frimurarehotellet diskuterades och ansvaret 
för att den blir bekräftad lämnades till SBU;s kanslichef. 
Diskuterades arrangemang för delegater och medföljare. Britt och 
Björn fortsätter att arbeta på detta och informerar ÖBF;s styrelse 
fortlöpande. 

  
7 Unionsrådet 18-19 november 2017 

ÖBF kommer att representeras av Jan Nyman, Lars Tiderman och 
Alexander Johansson på unionsrådet 
Harald Mårtensson deltar som styrelseledamot i unionsstyrelsen och 
Björn Axelsson som revisor i SBU och Britt Axelsson kommer att 
vara medföljare till Björn. 
 
Unionsrådet hålls på Djurönäset i Stockholm. 
 
Harald kommer att ge styrelsen information inför unionsrådet på 
nästa styrelsemöte den 25 oktober. 

  
8 Demokratifrågor inom SBU 

Björn hade tidigare skickat ut till styrelsen en enkät från SBU om 
demokratifrågor. Dessa frågor gicks igenom och svarades på 
gemensamt. Björn skickar ÖBF;s svar till SBU;s demokratigrupp.  

  
9 Göta Kanal 

Harald informerade att Vänerförbunden skulle börja diskutera 
villkoren för insjöbåtarna och ev. rabatter med Göta Kanals VD. 
Vi i ÖBF är tillfrågade om att delta. Styrelsen tyckte att det var en 
viktig fråga och att ÖBF gärna är med och diskuterar detta. 
Britt meddelar detta till Vänerförbundens företrädare. 
 
Styrelsen gav ÖBF;s arbetsgrupp Vättern i uppdrag att vara 
ansvariga för samarbetet med Vänernförbunden i frågan. 

  
10 Arbetsgruppsrapportering 

Harald informerade om att SBU;s miljökommitté tagit fram ett 
miljöprogram för SBU. 
 
Alexander informerade om att två klubbar har utfört brandkursen till 
dags läge. 
 
Lars Björkman var på skärgårdstinget i Västervik där informerades 
det bland annat om svårigheter med internettuppkopplingen på vissa 
ställen i skärgården 
 
Seija deltog på en bussresa där temat var ”Åar och våtmarker i 



Norrköpingstrakten”. Resan gick till Herrebro våtmarker, 
Stömsparken i centrala Norrköping, Åby och promenad längs 
Torshagsån och som avslutning en vandring i Getåravinen. 
 

  
11 Skrivelser 

Inkommande skrivelser bifogas protokollet. 
 
Seija kommer att delta på den regionala samrådsgruppens 
sjöräddning Bråvikens möte den 5 oktober. 
 
Seija deltar på Vätterndagen den 9 november i Huskvarna. 

  
12 Övriga frågor 

Carl-Gustaf Bigfeldt informerade om att han under kvällen pratat 
med de i styrelsen som mandattiden går ut för nästa år. 
Han tyckte att vi är en bra och sammansvetsad styrelse där alla är 
med och diskuterar och får möjlighet att komma till tals. 
Själv har han ingen möjlighet att delta på planeringsmötet den 10 
november på grund av sitt arbete. 
 
Britt informerade om att hon vid nästa styrelsemöte den 25 oktober 
inte kan delta på grund av sitt arbete.   

  
13 Mötets avslutning 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
  
  
 Nästa styrelsemöte 

onsdagen den 25 oktober 
  

  
  
  
  
  
  
  
 Britt Axelsson                                      Björn Axelsson 
 Sekr.                                                    Ordf. 
  
  

 



Bilaga 
 

INKOMMANDE SKRIVLESE 
till styrelsemötet den 27 september 2017  

SSRS: Trossen nr 3 2017 
Havs och Vattenmyndigheten: Hav & Vatten nr 2 2017 
SSRS: Årsbok 2017 
Svenska Fyrsällskapet: Blänket 2017:3 Årg 21 
SBU: Infoblad angående frågor om båtmiljö och övergivna båtar  
Stångåns vattenråd och Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd: Åar och 
våtmarker i Norrköpingstrakten, tisdagen den 30 maj 2017  
Linköpings Kommun: Information om kajrenoveringsåtgärder mm i Stångån i Linköping 
Båtliv: Båtliv Nyhetsbrev v 25, v 28 2017 
Nyheter vattenmyndigheterna: Vattenblänk – nyhetsbrev från Sveriges vattenmyndighet, nr 
1 2017 
Länsstyrelsen Östergötland: Beslut: ansökan om avlysning av vattenområden vid Arkösund 
i samband med arrangemanget Farlden Swimrun och Swimwalk 
SBU: Nyhetsbrev nr 5,6, 7 och 8 
SBU: Nyheter från BAS 
SBU: Informationsblad angående Kapten Väst-västar 
Länsstyrelsen Östergötland: Friluftsliv för alla den 31 augusti 2017 
Regionala Samrådsgruppen Sjöräddning Bråviken: Kallelse till RSS-möte Bråviken den 5 
oktober  
Svenska Sjö: Länkar till information  
SBU: Inbjudan till Unionsrådet den 18 – 19 november på Djurönäset 
SBU: Sammanfattning av genomförd enkät avseende båtklubbar villkor enligt 
båtriksdagsbeslut 2016 
Skärgårdsrådet: Kallelse till Skärgårdsting den 23 september i Västervik 
Vätternvårdsförbundet: Inbjudan till Vätterndagen den 9 november i Huskvarna 
SBU: Påminnelse till förbunden att svara på två enkäter som tidigare skickats angående 
demokrati i SBU 
Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge: Visning hur elprovfiska går till, den 
29 september i Vammarsmålaån 
Skärgårdens vattenråd: Inbjudan till elprovfiske den 26 oktober. Påminnelse om möte i 
Nedre Motala ströms och  Bråvikens vattenråd den 26 oktober. 
Magnus Gullstrand Planarkitekt, vattenplanering: Inbjudan till visning av 
biotopförbättrande åtgärder i Emmaån den 10 oktober för Finspångs vattenråd 
Länsstyrelsen Jönköpings län: Leader Vättern anordnar den 24 oktober bussresa för 
hamnansvariga i hamnar runt Vättern till mässan ”Destination Hamnen” i Göteborg 
 
UTGÅENDE SKRIVELSER 
Jönköpings Segelsällskap: Saknad av ett justerat årsmötesprotokoll från 2017 
ÖBF båtklubbar: Vidarebefordrad information från SBU om möjlighet till gratis flytvästar 
Länsstyrelsen Östergötland: Yttrande över: Avlysning av vattenområden vid Arkösund i 
samband med arrangemanget Farleden Swimrun och Swimwalk. Diarienr: 258-4019-17 


