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Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 31 maj 2018 
 

 

Närvarande Björn Axelsson, Britt Axelsson, Harald Mårtensson, Jan Nyman, 
Lars Björkman och Seija Nyström. 

  
Frånvarande Alexander Johansson, Björn Altnäs, Lars Tiderman och Ulf 

Andersson. 
  

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

  
2 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från den 25 april 2018 godkändes och lades till 
handlingarna. 

  
3 Ekonomi/Medlemmar 

Kassören Jan Nyman redovisade den ekonomiska rapporten som 
tidigare hade skickats ut till styrelsen. 
 
Alla medlemsklubbar har nu betalt medlemsavgiften till ÖBF/SBU. 
 
Senast den 30 juni ska resterande medlemsavgift 274 342,50:- vara 
inbetald till SBU.  
 
Ordförande och kassör i ÖBF står som huvudmän för förbundet hos 
Swedbank. Frågan togs upp om hela styrelsen i stället skulle stå 
som huvudmän. Styrelsen var eniga om att bara ordförande och 
kassören står som huvudmän. 
 
Information från Nordea om att flytta sin verksamhet till Finland togs 
upp i styrelsen. ÖBF har inga besparingar eller andra ärende hos 
Nordea i dags läge. 
 
Redovisat resultat +397 260,37:- den 29 maj 2018. 

  
4 ÖBF:s resereglemente 

ÖBF:s resereglemente togs upp och diskuterades. Styrelsen kom 
fram till att justera något lite. Björn fick i uppdrag att se till att det 
blev gjort och sedan skicka ut det till de förtroendevalda i ÖBF. 

  
5 GDPR 

Britt fick i uppdrag att kontakta Patrik Lindqvist på SBU för att höra 
sig för om datum och plats för utbildningen. 
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6  Båtklubbsdagen 10 november 2018 

Britt redovisade tre offerter som diskuterades. Styrelsen kom fram till 
att pröva ett nytt hotell i Linköping, The Box. Britt kontaktar hotellet 
för bekräftelse. 
 
Ett förslag på program diskuterades fram.  

  
7 ÖBF:s 50_års jubileum 2019 

Britt och Björn informerade om att planeringen för jubileet stått still 
men att de har planerat att komma i gång senare i höst. På 
båtklubbsdagen kommer de att presenteras förslag på plats och 
datum.  

  
8 Båtriksdagen år 2019 i Linköping 

Britt och Björn informerade om att SBU:s verksamhetschef Peter 
Karlsson och ekonomiansvarig Cecilia Obitz tillsammans med Britt 
och Björn besökte Frimurarehotellet den 28 maj för att titta på 
lokalerna samt diskutera lite praktiska saker inför båtriksdagen. 
 
Styrelsen diskuterade sponsring till båtriksdagen. Lars Björkman fick 
i uppdrag att höra sig för och tillfråga tänkbara intresserade företag. 

  
9 Arbetsgruppsrapportering 

Harald har haft telefonkontakt med Jönköpings Segelsällskap 
angående bränder på uppställningsplats som de har drabbats av. 
 
Björn och Seija samt Jan-Åke Sallermo från valnämnden har varit 
och besökt Mariebergs Båtklubb på deras årsmöte som hölls 
utomhus. Björn och Seija informerade om ÖBF:s och SBU:s 
verksamhet och vad som ingår i medlemsavgiften, Jan-Åke 
informerade om hur viktigt klubbens deltagande är att nominera 
personer till förbundsarbete. Deltagarna var mycket positiva och 
nöjda. 
 
Björn fick i uppdrag att till nästa styrelsemöte skriva in i ÖBF:s 
arbetsbeskrivning om sjösäkerhetsansvarig samt ansvara för att 
uppdatera GDPR. 
 
Harald och Jan besökte Linköpings Motorbåtsklubb (LMBK) på ett 
klubbmöte den 25 april, från ÖBF:s valnämnden var C-G Bigfeldt. 
De gav information om verksamheten i ÖBF och SBU samt vad som 
ingår i medlemsavgiften. C-G förklarade hur viktigt klubbens 
deltagande är att nominera personer till förbundsarbete. Björn och 
Britt kom senare till LMBK efter avslutat styrelsemöte i ÖBF.  
 
Harald informerade om Nedre Motala ströms och Bråvikens 
vattenråds yttrande på en remiss om ”Handlingsplan för grön 
infrastruktur”. Styrelsen beslutade att ÖBF stödjer yttrandet. 
 



 
Lars B informerade om vandringsmusslan och oron över att den 
snabbt kommer att sprida sig till våra sjöar och vattendrag och att vi 
måste hjälpas åt att förhindra dess spridning. Troligtvis sätter den 
sig på båtskrovet och på så sätt får vi den med till olika sjöar, den 
kan också få spridning med strömmande vatten. Musslan trivs inte i 
saltvatten. 
Lars fick i uppdrag att göra en inventering och fotografera skroven 
på båtar som tas upp i Linköping nu i höst för att se om det finns 
musslor som sitter på båtskrovet. 
 
Lars T. deltog på Vätternvårdsförbundets årsstämma den 4 maj. 
Måns Lindell avtackades efter många år, hans efterträdare blir 
Friederike Ermold. 

  
10 Skrivelser 

Bifogas protokollet. 
Protokoll från samrådsgruppen Vättern läggs på ÖBF:s hemsida. 

  
11 Övriga frågor 

ÖBF:s klubbkontakter justeras. Björn ansvara för det. 
 
Båtriksdagsprotokoll finns på SBU:s hemsida. 
 
Björn informerade om att Saltsjö Mälarens Båtförbunds ordförande 
var i Linköping och ville att de skulle träffas och prata över en lunch. 
De diskuterade lite angående SBU:s arbete, hemsidan och 
informationen till förbunden. Mötet var trevligt. 

  
12 Mötets avslutning 

Ordförande Björn Axelsson tackade för mötet och förklarade mötet 
avslutat.  

  
 Nästa AU: torsdagen den 23 augusti. 

 Nästa styrelsemöte: onsdagen den 29 augusti. 
  
  
  
  
  

 
 
Britt Axelsson                                      Björn Axelsson 

 Sekr.                                                    Ordf. 
  
  

 
 

                     TREVLIG SOMMAR 
 



Bilaga. 

 

INKOMMANDE SKRIVELSER 

till styrelsemötet den 31 maj 2018  

 

SSRS: Protokoll från samrådsmöte sjöräddning Vättern den 9 november 2017. 

Hushållningssällskapet: Protokoll för möte i Vindåsens och Skärgårdens Vattenråd den 26 

mars 2018. 

SBU: Nyheter från BAS. 

Båtliv: Båtlivs nyhetsbrev vecka 19, 2018. 

Sjöfartsverket: Kallelse till samrådsmöte sjöräddningen Vättern, tisdagen den 8 maj 2018 i 

Jönköping. 

Särgårdsrådet Östergötland Småland: Inbjudan till ”BUSH-RESA” den 10 juni 2018 Gryts 

och Sankt Anna skärgården. 

Hushållningssällskapet: Vindåsens, Skärgårdens och Storåns vattenråd, inbjudan till 

studieresa till musselodling i Sankt Anna skärgård den 12 juni. 

Länsstyrelsen Östergötland: Beslut gällande ansökan om fartbegränsning till sjöss vid 

Doversund där sjön Glan och sjön Dovern möts, Finspångs kommun. 

SBU: Nyhetsbrev #5. 

Sjöräddningssällskapet: Årsbok 2018. 

Svenska sjö: Har du rätt båtförsäkring? 

Nordea: Angående att flytta huvudkontoret till Finland. 

Norrköpings Kommun Byggnadskontoret: Yttrande på remissen om” Handlingsplan för 

grön infrastruktur”. Yttrandet är gjort av Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd. 
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