Protokoll från styrelsemötet i
Östergötlands Båtförbund

Tid:

onsdagen den 25 oktober kl. 18.15- ca 21.00

Plats:

Linköpings segelsällskaps klubbstuga

Närvarande: Björn Axelsson
Harald Mårtensson
Alexander Johansson
Jan Nyman
Lars Björkman
Seija Nyström
Lars Tiderman
Sture Gustavsson

Förhinder:

Britt Axelsson
Daniel Westerling

1

Ordföranden hälsade mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet. Sture agerar
sekreterare.

2

Kaffet beslutades intas ca kl 18.45

3

Dagordningen godkändes.

4

Föregående mötesprotokoll från 27 september 2017 diskuterades och godkändes.

5

Ekonomi/Medlemmar
Jan presenterade utfallet. Resultat per siste september är 63 405:-.
Kassabehållningen 181 484:Konto 5030 byter namn till ÖBF Båtklubbsdag.

6

Ombudsträff/Båtklubbsdagen 11 november 2017
Det kommer vara Ombudsträff på förmiddagen och Båtklubbsdag på eftermiddagen.
Hittills, per idag, bara 3(!) anmälningar om deltagande. Harald, Seija och Alexander
funderar över vad dom ska avhandla under respektive tilldelad tid. Harald kommer
prata miljö. Alexander om väder. Björn kommer prata om försäkringar.

7

Inför Båtriksdagen år 2019
Lasse T har kollat lite bussar inför resan. Två offerter har inkommit. Ingen större
skillnader mellan dom. Diskuterade hotellösningar. Inväntar direktiv från Stockholm.

8

Unionsrådet 18-19 november 2017
Det försiggår en diskussion i SBU om demokratiutredningen. Svårt, idag, att utröna
vad som kommer blir utfallet. Harald tror inte att det blir någon förändring.
Relativt många är anmälda. Alexander, Lasse T och Jan representerar ÖBF. Björn och
Harald kommer representera SBU.

9

Enkätundersökning om rekrytering av nya båtklubbar
Enkäten fylldes i, tack vare god internetuppkoppling, under pågående möte.

10

Göta kanal
Lasse B var inte med på sista mötet om de låga vattennivåerna, men informerade om
läget. Vattendomen är ändrad när det gäller sjön Yxen, så kanske det går att förändra
de andra. Processen är dock lång och komplicerad, så det kommer ta lite tid.
Gruppen som representerar ÖBF blir Lasse T, Lasse B och Sture.

11

Arbetsgruppsrapportering
Alexander beställer sjösäkerhetskurs och brandutbildning inför nästa år.
Seija har deltagit på RSS-mötet i Bråviken, den 5 oktober. Skriftlig dokumentation om
detta har skickats ut till styrelsen.
Lasse T. Erik Molander SSRS har skickat en förfrågan om vi vill vara med på en
presentation om sjöräddningen på Vättern. Datum 9 november, i Linköping. Lasse T
deltar och representerar ÖBF.
Harald skickade runt ett diagram som visade antalet sjöolycksfall förknippat med
båtlivet. Östergötland ligger bra till.
Harald har varit på en träff tillsammans med Mälarens och Hjälmarens anliggande
båtförbund. Det var trevligt. Ska ÖBF göra något liknande med grannar söderut?
Björn, tillsammans med kollega, har gjort en halvårsrevision av SBUs lednings arbete.
Redogjorde för innehållet.

12

Skrivelser
Utskickade till styrelsen inför mötet. En sent inkommen skrivelse angående statistik
gällande sjöolycksfall mm tas upp på nästa möte. Harald skickar en länk till styrelsen
och klubbarna.

13

Övriga frågor
Profilkläder: Björn föreslår att vi gör en klädesskylt med ÖBFs logga, som bäraren kan
flytta mellan kläderna. Förslaget röstades ner.
Jan: Har varit i kontakt med Hovetorp ang deras önskan att få fysisk hjälp med BAS.
Det hela löste sig, med tips om hur man gör, via telefon.
Planeringsmötet, den 10 november, kl 15:00:
Björn kommer skriva ett förslag till möteskalender inför kommande år,
2018.
Alexander fixar underlag till tipspromenad till Båtklubbsdagen.
Sammanställning av enkätsvaren angående demokrati i SBU: Sammanställningen
diskuterades. Verkar som ingående svar i enkät nr 3 har summerats fel, tror vi. Björn
kollar om det förhåller sig så.

14

Nästa möte, som planerats till den 6:e december; Beslut om det ska ställas in pga av
flera ledamöters förhinder, tas på planeringsmötet, den 10:e.

15

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat

Sture Gustavsson
Sekr.

Björn Axelsson
Ordf.

Bilaga:

INKOMMANDE SRIVLESER
till styrelsemötet den 25 oktober 2017
SBU: Nyhetsbrev #9.
SBU: Handlingar till unionsrådet den 18 – 19 november 2017.
SBU valnämnd: Förberedelser för nomineringar till val av SBU:s styrelse 2018.
SBU demokratigruppen: Sammanställning av enkäten som förbunden svarat på.
Svenska Fyrsällskapet: Blänket 2017:4 Årg 21.
Vätternvårdsförbundet: Rapport 127 Förvaltningsplan fisk och fiske Vättern 2017 – 2022.
SSRS: Trossen no4 2017.
Norrköpings stadsbyggnadskontor: Möte i Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd
torsdagen den 26 oktober kl 16.00 – 19.00.
Norrköping vatten och avfall: Minnesanteckningar från den 11 maj 2017.
Skärgårdsrådet, Carl Hamilton: Skärgårdsråd tisdagen den 12 december i Söderköping.
Båtliv: Nyhetsbrev.
SBU: Nyheter från BAS (Båtunionens AdministrationsSystem).
Östra Vänerns Båtförbund: Förslag till möte (unionsrådet den 18 – 19 november) i
diskussionsgruppen gällande Göta Kanal.
Sjöräddningssällskapet: 900 sjöräddningsfall under årets fritidsbåtsång.

UTGÅENDE SKRIVLESER
Skärgårdsrådet, Carl Hamilton: Inbjudan till ombudsträff/Båtklubbsdag den 11 november.
Diskussionsgruppen Göta Kanal: ÖBF erbjuder sig att vara med i diskussionsgruppen.

