
 

Postadress E-post Telefon Bankgiro Organisationsnr 
c/o Britt Axelsson kansli@batforbundet.se 0705- 221348 5668-2198 822001-6458 
Nya Tanneforsvägen 58 Hemsida    
582 42 Linköping www.öbf.se    

 
 
Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 10 februari 2018 
 
 
Närvarande Björn Axelsson, Britt Axelsson, Jan Nyman, Harald Mårtensson, Lars 

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

  
Frånvarande Alexander Johansson, Sture Gustavsson och Daniel Westerling. 

Valnämnden: Carl-Gustav Bigfeldt. 
  

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

  
2 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från den 10 november 2017 godkändes och lades till 
handlingarna. 

  
3 Ekonomi/Medlemmar 

Kassören Jan Nyman redovisade den ekonomiska rapporten som hade 
skickats ut tidigare till styrelsen. 
Beslutade att konto 5020 ÖBF valnämnd höjs till 5000 SEK, se punkt 7 
 
Redovisat resultat -10 346,60 SEK den 9 februari. 
 
Jan kommer att skicka ut fakturorna på medlemsavgiften till klubbarna 
under februari. 
Medlemsavgiften ska vara betald den 15 april 2018. 
 
Harald informerade om att Swedbank sagt upp samarbetsavtalet med 
SBU gällande båtklubbspaketet och båtklubbslån men att förhandlingar 
och diskussioner pågår med Swedbank men också med andra banker. 

  
4 Verksamhetsberättelsen för 2017 samt påskrift 

Årsmöteshandlingarna gicks igenom. Britt och Björn justerar de brister 
som påpekades. 
Verksamhetsberättelsen skrevs under av styrelsen. 

  
5 ÖBF: årsmöte den 17 mars 2018 

Styrelsen diskuterade upplägget på den information som kommer att ges 
på årsmötet. 
Vad har styrelsen för ansvar? Nya dataskyddsförordningen (GDPR), 
Miljö, Göta Kanal, Valnämnden, ÖBF egen verksamhet. 
Information om motioner till båtriksdagen.  
Styrelsen kommer att efter årsmötet samlas och ha ett konstituerande 
styrelsemöte. Britt skickar ut dagordning och de olika ansvarsområdena 
till styrelsen innan mötet så kan var och en tänka till på vilket/vilka 
ansvarsområden som var och en vill arbeta med. 
 
 



Årsmöteshandlingarna kommer att finnas på hemsidan. Harald skickar ut 
information till klubbarna och en länk där de själva kan gå och hämta 
handlingarna. 
Handlingarna kommer inte skickas ut per post. 

  
6  ÖBF:s 50 års jubileum  

Något datum för firandet är inte bestämt men styrelsen hade förslag på 
den 9-10 november eller den 16-17 november 2019. 
Britt fick i uppdrag att ta in offerter.  
Styrelsen kommer att fortsätta diskutera kring hur jubileet ska firas.  

  
7 Valnämnden 

Valnämnden informerade om att de redan nu börjar arbeta för eventuella 
förändringar framöver i styrelsen. Någon/några kommer därför att följa 
med när styrelsen åker ut och besöker båtklubbarna. 
Valnämnden är enig i att ÖBF även om styrelsen förändras ska vara ett 
aktivt förbund och driva frågor som rör det fria båtlivet. 

  
8 Båtriksdagen 7-8 april 2018/motioner (21 stycken) 

Tjugoen (21) motioner har inkommit till båtriksdagen, ÖBF har skickat in 
en (1). 
Motionerna har skickats ut till styrelsen. Björn föredrog motionerna som 
sedan diskuterades. 
 
Båtriksdagen kommer att hållas i Göteborg den 7-8 april. Svenska 
Båtunionen fyller 90 år och det kommer att firas med lite extra festligheter 
under båtriksdagen. 
 
Styrelsen har fått förfrågan om intresse att deltaga på båtriksdagen. Seija 
och Lars T har svarat att de kan följa med.  
Styrelsen beslutade att adjungera Stefan Nyström som ÖBF:s 
representant till båtriksdagen. Stefan är till frågad. 
Harald deltar som styrelseledamot i unionsstyrelsen och Björn som 
revisor i SBU, Britt följer med som medföljare men kommer att delta i 
utskottsarbetet. 
 
Fullmakt att föra ÖBF:s talan vid val kommer att bli. Seija, Lars T och 
Stefan Nyström. 
Harald, Björn och Britt får inte föra ÖBF:s talan. 

  
 9 Båtriksdagen 2019 

Britt och Björn kommer tillsammans med någon från SBU:s kansli att 
besöka Frimurare hotellet i Linköping för att titta på lokalerna där 
båtriksdagen år 2019 kommer att hållas i. Besöket kommer att bokas in 
före sommaren. 

  
10 Arbetsgruppsrapportering 

Harald har uppdaterat hemsidan. Han informerade lite om kommande 
nya EU regler gällande avfallshantering i båtklubbar. 
 
Seija kommer att ta kontakt med sin klubbar för att erbjuda att 
tillsammans med någon/några fler i ÖBF:s styrelse komma och besöka 
klubben och informera om ÖBF och SBU. 
 
Lars B. ska åka på miljökonferens den 10-11 mars i Stockholm. 



 
Lars T. och Lars B. informerade om mötet i Askersund tillsammans med 
Värmlands och Västra Vänerns Båtförbund i frågor gällande Göta Kanal. 
Nästa möte kommer att vara tillsammans med Göta Kanals VD den 27 
februari på Göta Kanal kontoret i Motala. Lars T deltar. 
 
Björn och Britt informerade från Stora Båtklubbsdagen i Göteborg den 3 
februari. Rapport bifogas protokollet. 

  
11 Skrivelser 

Bifogas protokollet. 
 
Styrelsen beslutade att inte behandla en försent inkommen motion till 
ÖBF:s årsmöte. Motionen inkom den 10 februari sista motionsdag var 4 
februari. 
Enligt stadga kapitel 2 - Årsmöte §12 ska motioner vara inkomna senast 
6 veckor före årsmötet. 
Britt meddelar motionären och ber den återkomma i rätt tid till årsmötet år 
2019. 

  
12 Ärendehantering 

Ärendelistan gicks igenom. Det som var kvar att göra, arbetar den som är 
ansvarig för uppdraget vidare på. 
 
Ärendelistan ska vara ett hjälpmedel för styrelsen och ett kom ihåg att 
slutföra de uppgifter som man fått i uppdrag att göra från tidigare 
styrelsemöten, den kommer att tas upp vid varje styrelsemöte. 

  
13 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
  

14 Mötets avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

  
 Nästa styrelsemöte 

Konstituerande styrelsemöte den 17 mars. 
  
  
  
  
  
 Britt Axelsson Björn Axelsson 
 Sekr.                                                           Ord. 

 



Bilagor 
 
 

INKOMMANDE SKRIVELSER 
till styrelsemötet den 10 februari 2018   

 
Sjöräddningssällskapet: Trossen No 1 2018 
Svenska fyrsällskapet: Blänket 2018:1 Årg 22 
Norrköpings Vatten och Avfall: Minnesanteckningar från mötet den 26 oktober 
2017 
Östra Vänerns Båtförbund/ Christer Bofeldt: Öppet brev till samtliga Båtförbund i 
SBU gällande motionen från Västernorrlands Båtförbund angående båtfrämjande 
åtgärder. 
SBU: Information angående Swedbanks uppsägning av samarbetsavtal gällande 
båtklubbspaket och båtklubbslån. 
SBU: Dags för 90 Årsjubileum firande. 
Vadstena-Motala sjöräddningsstation: En julhälsning och ett tack för ÖBF;s stöd 
till räddningsstationen. 
Östergötland och Kalmar län: Inbjudan till seminariedag om Kust och 
Havsplanering den 14 december 2017 i Västervik. 
Skärgårdsrådet: Inbjudan till skärgårdsråd den 12 december 2017 i Söderköping. 
Jönköpings Segelsällskap: Ansökan om barn och ungdomsstipendiet 2017. 
Vätternvårdsförbundet: Remiss. Bevarandeplan Natura 2000 för Vättern. 
Båtliv: Nyhetsbrev: v47, v50, v2 och v5. 
SBU: Stora Båtklubbsdagen 2018. 
SBU: BAS. 
SBU: Nyhetsbrev 11 och 1. 
Vätternvårdsförbundet: Förvarning om ordinarie förbundsstämma den 4 maj 2018. 
SBU: Motioner till båtriksdagen 2018. 
SBU:s valnämnd: Förberedelse för nomineringar till val av SBU;s styrelse 2018. 
SBU: Kallelse och program för båtriksdagen 2018. 
SBU: Deltagarlista till båtriksdagen 2018. 
Sar-samordnare Bråviken/Gotland Göran Johansson: Kallelse till RSS-möte 
Bråviken den 27 februari i Oxelösunds Lotsstation. 
SBU: Nyheter från BAS. 
 
UTGÅENDE SKRIVELSER 
Jönköpings Segelsällskap: Tack, men en försent inkommen ansökan till ÖBF;s 
barn och ungdomsstipendiet.  
SBU;s valnämnd: Nomineringsförslag till båtriksdagen 2018.  
SBU: Motion: Antal representanter per förbund samt antal utskott vid båtriksdagar. 
 
 



	

Rapport	från	Stora	Båtklubbsdagen	i	Göteborg	3	februari	2018	
	

Vi	som	var	där	från	ÖBF	var	Björn	och	Britt	Axelsson.	
Vi	lyssnade	till	tre	föredrag	samt	tittade	på	när	priset	”Årets	Båtklubb”	delades	ut	till	Grundsunds	
Båtklubb.	
	

Den	första	föreläsningen	genomfördes	av	Kristian	Ehrling	och	handlade	om	olyckshändelse	och	
dödsfall	i	båtklubben.	Vad	har	styrelsen	för	ansvar	i	dessa	fall?	
Det	framgick	att	styrelsen	har	hela	ansvaret	för	det	som	händer	inom	klubbens	område.	Styrelsen	
kan	ställas	till	ansvar	för	olyckshändelse.		
Styrelsen	kan	förebygga	detta	genom	att	identifiera	och	eliminera	alla	risker	som	finns	på	en	
båtklubb.	Det	kan	vara	allt	från	torr	och	sjösättning,	arbetsplikt,	miljöstationen	till	att	klättra	på	en	
stege.	Styrelsen	ska	informera	medlemmarna	som	utför	arbetet	om	riskerna	som	finns	inom	
området.	Skriv	gärna	ner	vad	ni	informerat	om.	Det	ska	även	finnas	skyddsutrustning	och	t.ex.	om	
motorsåg	ska	användas	måste	rätt	behörighet	finnas	hos	den	som	utför	arbetet.	Tänk	på	att	ideell	
arbetskraft	=	Hög	risk.	
I	värsta	fall	kan	styrelsen	gemensamt	ställas	till	svars	om	ett	olycksfall	inträffar	inom	området.	Det	
kan	leda	till	skadestånd	och	åtal.	T.ex.	Vållande	till	kroppsskada	där	straffpåföljden	kan	bli	fängelse	6	
månader	till	4	år.	Vid	dödsfall	kan	påföljden	bli	fängelse	1	till	6	år	för	hela	styrelsen.	
	

Den	andra	föreläsningen	var	av	Per	Grywenz,	vd	Svenska	Sjö	AB	
Aktivt	stöldskyddsarbete	ska	löna	sig	
Per	berättade	att	stölderna	har	ökat	de	senaste	åren	och	står	nu	för	ca	25-30%	av	alla	skador,	
fortfarande	är	grundstötningar	störst	med	50%.	Stölderna	sker	över	hela	året	med	ökning	mellan	maj	
till	september,	ca	60%	och	januari	till	april	ca	20%	samt	oktober	till	december	20%.	Det	är	stölder	av	
båtmotorer	sam	hela	ekipage	som	är	den	största	delen.	
Det	stöldförebyggande	arbete	som	Svenska	Sjö	nu	föreslår	går	ut	på	att	stoppa	tjuven	redan	innan	
densamma	kommer	till	klubbens	område.			
Svenska	Sjö	har	startat	ett	projekt	”Stoppa	tjuven”	och	ger	en	självriskrabatt	vid	stöld	på	
båtförsäkring	inom	båtklubbens	uppläggnings	och	hamnområde	om	man;	
Nivå	1	

• Har	låsta	grindar	till	bryggorna	
• Deltar	i	båtsamverkan	
• Har	ronderande	vakt	och	passiv	kameraövervakning,	mellan	15	maj	–	15	oktober	

Detta	ger	1000	kr	i	minskad	självrisk	
	

Nivå	2,	utöver	nivå	1	
• Obligatorisk	stöldmärkning	av	utombordsmotorbåtar	inkl	motorer	och	drev	samt	

informationsskyltar	på	flera	språk	om	stöldmärkning	
• Belyst	uppläggningsplats	
• Staket	med	låst	grind	till	uppläggningsplats	

Detta	ger	2500	kr	i	minska	självrisk	
	

Nivå	3,	utöver	nivå	1	och	2	
• Ronderande	vakt	och	passiv	kameraövervakning	nattetid	året	om.	

Mer	om	detta	finns	att	läsa	på	Svenska	Sjö	AB	hemsida.	



	
Den	tredje	föreläsningen	genomfördes	av	Patrik	Lindqvist	SBU	kansli.	
Nya	dataskyddsförordningen	ställer	stora	krav	på	klubbens	datahantering.		
General	Data	Protection	Regulation	(GDPR)	ersätter	bl.a.	PUL	och	är	en	lag	för	att	skydda	enskild	
persondata.	Den	är	till	för	att	förenkla	hanteringen	samt	att	göra	den	tydligare.	
Principer	för	behandling	av	data	är	att;	

• Data	är	personens	enskilda	egendom	
• Du	ska	se	data	som	om	du	lånat	denna	
• Du	ska	vara	rädd	om	det	du	lånat	
• Får	endast	användas	till	vad	som	är	överenskommet	med	personen	
• Du	får	inte	lämna	denna	data	vidare	till	tredje	person	

Det	är	styrelsen	som	ses	som	”Personuppgiftsansvarig”.	Styrelsen	ska	informera	medlemmen	varför	
och	hur	uppgifterna	ska	användas.	
Om	brott	begås	kan	det	bli	böter	på	20	miljoner	EURO	eller	4%	av	omsättningen.	
	

Att	tänka	på;	
• Var	behandlas	uppgifterna?	
• Vilka	personuppgifter	behandlas?	
• Varför	behandlas	dessa	uppgifter?	

Dokumentera	vad	ni	gör,	beskriv	vad	ni	gör	samt	informera	och	delge	personen	om	dennes	uppgifter	
i	ert	register.	
Mer	om	detta	finns	att	läsa	på	SBU:s	hemsida.	
	
Vid	tangentbordet	
Björn	och	Britt	
	
		


