Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 3 oktober 2018
Närvarande

Björn Axelsson, Britt Axelsson, Harald Mårtensson, Jan Nyman,
Lars Björkman, Alexander Johansson, Lars Tiderman och
Björn Altnäs

Frånvarande

Seija Nyström och Ulf Andersson

1 Mötets öppnande och Dagordning
Ordförande Björn Axelsson öppnade mötet och hälsade alla
välkomna.
Dagordningen godkändes.
Suppleant ersätter frånvarnade ledamot.
2 Föregående mötesprotokoll
Protokoll från den 6 september godkändes och lades till
handlingarna.
3 Ekonomi/Medlemmar
Kassören Jan Nyman redovisade den ekonomiska rapporten som
tidigare skickats ut till styrelsen.
Redovisat resultat +92 419,78 SEK den 1 oktober 2018.
Harald har per telefon fått information från en medlemsklubb om att
klubben eventuellt kommer att upplösas och då per automatik ett
utträde från Östergötlands Båtförbund.
Klubben har fått erbjudande om att några från ÖBF kan komma på
ett medlemsmöte för vidare diskussioner med medlemmarna om
situationen som klubben är i.
Telefonkontakt med båtklubb som undrat över sin uppdatering av
ordningsregler.
4 Unionsrådet 17 – 18 november 2018
Ett preliminärt program för unionsrådet har skickats ut.
Den 18 oktober skickas handlingarna ut.
Seija Nyström, Lars Björkman och Lars Tiderman är anmälda att
deltaga.
Harald Mårtensson ledamot i unionsstyrelsen och Björn Axelsson
revisor i SBU deltar som SBU representanter.
5 GDPR information 21 oktober i Motala
Plats för utbildningen är i Motala Båtklubb Tegelvikens klubblokal.
Utbildningen hålls gemensamt med Sommens sjöråd.
Inbjudan om GDPR utbildning är skickat till båtklubbarna i ÖBF.
Utbildningsledare är Patrik Lindqvist från SBU kansli.
Postadress
c/o Britt Axelsson
Nya Tanneforsvägen 58
582 42 Linköping

E-post
kansli@batforbundet.se
Hemsida
www.öbf.se

Telefon
0705- 221348

Bankgiro
5668-2198

Organisationsnr
822001-6458

Patrik kommer också att ge information i BAS.
6 Båtklubbsdagen 10 november 2018
Inbjuda och program ska snarast skickas ut till klubbarna samt
läggas på ÖBF:s hemsida.
Alexander ordnar med en tipspromenad.
7 ÖBF:s 50-års jubileum 2019
Information om olika förslag till firandet kommer att tas upp på
båtklubbsdagen den 10 november.
Just nu är det svårt att få fram exakta kostnader eftersom det ligger
mer än 1 år framåt i tiden.
8 Båtriksdagen år 2019 i Linköping
Båtriksdagen äger rum i Linköping på Frimurarehotellet den 6-7 april
2019.
ÖBF står som värdförbund och håller på att arrangera utflykter för
delegater och för medföljande samt en trevlig bankett på
lördagskvällen.
Harald Mårtensson, Lars Björkman och Björn Axelsson fick i
uppdrag att arbeta vidare med sponsorer.
Förberedelser och planering kommer att hålla på fram till april 2019.
9 Arbetsgruppsrapportering
Lars Tiderman har ett möte inplanerat med Göta Kanal.
Lars Björkman kommer att informera medlemmarna i Linköpings
Segelsällskap om vandrarmusslan och uppmana medlemmarna att
vid torrsättningen inspektera skrovet och i så fall fotografera om
vandrarmusslan upptäcks.
Alexander informerade om att en båtklubb har under året haft
brandkurs. Alexander kommer att informera om kursen på
Båtklubbsdagen.
Björn Axelsson tar kontakt med medlemsklubb för rätt e-postadress.
Britt kontaktar medlemsklubbar som tidigare intresseanmält sig till
GDPR - utbildning.
Björn Axelsson uppdaterar kontaktpersonlistan till planeringsmötet.
10 Skrivelser
Båtlivs digitala nyhetsbrev v 38, september 2019.
Nyhetsbrev från Svenska Båtunionen nr.5.

11 Övriga frågor
Planeringsmöte den 9 november med början kl. 15.00 på The Box
hotell tillsammans med ÖBF:s valnämnd.
Styrelsen, valnämnden med respektive äter en gemensam middag
efter planeringsmötet.
Ge information på Båtklubbsdagen om GDPR – utbildningen som
hölls i Motala och BAS informationen som också gavs där.
Behov av BAS-coach utbildning ska tas upp på Båtklubbsdagen.
12 Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
ÖBF tackar Linköpings Segelsällskap för att vi under år 2018 fått
haft möjlighet att ha en del av våra styrelsemöten i klubbens
klubbstuga.
Nästa AU: Planerat måndagen den 5 november.

Nästa styrelsemöte: Planeringsmöte fredagen den 9 november på
The Box Hotell kl.15.00.

Britt Axelsson
Sekr.

Björn Axelsson
Ordf.

