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Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 10 november 2017  
 
 
Närvarande Björn Axelsson, Britt Axelsson, Jan Nyman, Harald Mårtensson, 

Lars Björkman, Alexander Johansson, Seija Nyström och Lars 
Tiderman. 
 
Valnämnden: Jan-Åke Sallermo, Angelika Möbius och Sven-Arno 
Thorstensson. 

  
Frånvarande Daniel Westerling och Sture Gustavsson 

 
Valnämnden: Carl-Gustav Bigfeldt. 

  
1 Mötets öppnande och Dagordning 

Ordförande Björn Axelsson öppnade mötet och hälsade alla 
välkomna. 
Dagordningen godkändes efter tillägg, unionsrådet. 

  
2 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från den 25 oktober 2017 godkändes och lades till 
handlingarna efter att punkt 14 justeras till, nästa styrelsemöte den 6 
december ska hållas om behov finns. 
 
Protokollet från ÖBF;s årsmöte den 18 mars 2017 har kommit till 
ÖBF. En underskrift av en justeringsman fattas i protokollet. 
En rättelse i protokollet: Britt Axelsson är medlem i Linköpings 
Motorbåtsklubb. 

  
3 Valnämnden 

Valnämnden har uppfattningen att ÖBF:s styrelse fungerar bra, 
styrelsen har samma uppfattning gällande arbetet i ÖBF. Alla tycker 
vi det är roligt att få vara med och påverka båtlivet inom vårt 
upptagningsområde. 
Valnämnden tackar för sig och går till eget möte där de kallar in 
styrelsen för enskilda samtal. 

  
4 Budget 2018/2019 

Jan och Björn lade fram ett preliminärt budgetförslag. Efter en del 
diskussioner och små justeringar i budgetförslaget var styrelsen enig 
i att presentera den på båtklubbsdagen för att sedan på årsmötet 
2018 få den godkänd. 

  
5 Uppföljning av arbetsordning 

Ordförande Björn Axelsson lämnar styrelsemötet och överlämnar 
mötet till vice ordförande Harald Mårtensson. 
 



År 2016 gjorde styrelsen en uppdatering av arbetsordningen för 
ÖBF:s förtroendevalda. Tillsammans gick styrelsen igenom 
arbetsordningen.  
Under rubriken sjösäkerhet ska en uppdatering göras. Ansvariga för 
sjösäkerhet får i uppdrag att göra uppdateringen. 
 
Styrelsen kom fram till att det skulle läggas till IT ansvarig, BAS och 
administration. Detta tas upp på konstitueringsmötet år 2018. 

  
6  Besöka medlemsklubbar 

Ordförande Björn Axelsson är tillbaka och tar över mötet. 
 
Var och en i styrelsen kommer att per telefon kontakta sina 
kontaktklubbar för att erbjuda båtklubben att några från styrelsen 
kommer ut till klubben och berättar om ÖBF och SBU. 
Varje styrelsemedlem ska under år 2018 besöka minst 2 
medlemsklubbar var. 

  
7 Årsplanering 2018  

En preliminär årsplanering lades fram till styrelsen. Styrelsen var 
enig i att under nästa år arbeta efter den. 
Tillägg till årsplaneringen att den 6 december ha ett styrelsemöte om 
behov finns. 
Förslag på föredragshållare till årsmötet framkom. Lars Tiderman 
fick i uppdrag att arbeta vidare med det.  

  
8 ÖBF:s Årsmöte 2018 

En förfrågan om värdskap på årsmötet år 2018 kommer att göras på 
båtklubbsdagen.  
Sekreterare Britt Axelsson kommer att boka lokal i början på nästa 
år om ingen klubb erbjuder sig att arrangera årsmötet.    

  
9 Inför Båtklubbsdagen 

Styrelsen diskuterade och justerade informationen som ska ges på 
båtklubbsdagen den 10 november. 

  
10 Skrivelser 

Bifogas protokollet. 
  

11 Övriga frågor 
NFB flyttas från SBU:s kansli till Kryssarklubbens kansli. 
 
Björn har suttit med i SBU:s arbetsgrupp om stadgeändring. Björn 
informerade styrelsen vad som gruppen hade kommit fram till och 
vad som ska presenteras på unionsrådet 18-19 november. Björn 
kommer också att ge den informationen på ÖBF:s båtklubbsdag. 
 
Britt och Björn arbetar vidare med SBU:s båtriksdag år 2019 som 
kommer att vara i Linköping med ÖBF som värdförbund. 
SBU:s båtriksdag kommer att vara en stående punkt på 



dagordningen vid varje styrelsemöte framöver. 
Styrelsen kommer nästa år att börja planera för ÖBF:s 50 år 
jubileum år 2019 och som kommer att vara en stående punkt på 
ÖBF:s dagordning. 
 
Ett förslag om att vid bortfall från ÖBF:s styrelsemöte ska man 
kunna vara delaktig genom att man innan mötet ger synpunkter eller 
förslag i den dagordning som skickats ut och som man ska arbeta 
med på styrelsemötet. 
 
Unionsrådet: Harald gav information om troliga utskott på 
unionsrådet, Stadgeändring, Demokrati och Båtliv. 
 
ÖBF:s delegater på unionsrådet: Alexander, Lars T och Jan, Harald 
och Björn är SBU representanter och Britt medföljare till Björn, men 
har möjlighet att deltaga i utskottsarbetet.    

  
12 Mötets avslutning 

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

Lördagen den 10 februari 2018 kl 9.30 – 15.00. 
Britt tar in offerter och återkommer om plats.  

  
  

  
  
  
  
  
  
 Britt Axelsson                                      Björn Axelsson 
 Sekr.                                                    Ordf. 
  
  

 
 
 

Bilaga: 
INKOMMANDE SKRIVLESER 

till planeringsmötet den 10 november 2017  
SBU: Nyheter från BAS. 
Båtliv: Båtlivs nyhetsbrev v 43. 
SBU: Arbetsgruppens förslag på ny riksdagsordning. Ska behandlas på unionsrådet. 
Skärgårdsrådet: Kallelse och dagordning till möte den 12 december 2017 på 
brandstationen i Söderköping. 
Sjöräddningen Bråviken: Protokoll från samrådsmötet Bråviken 5 oktober 2017. 
 


