Protokoll fört vid ÖBF:s Planeringsmöte den 9 november 2018
Närvarande

Björn Axelsson, Britt Axelsson, Harald Mårtensson, Alexander
Johansson, Lars Björkman, Seija Nyström, Lars Tiderman och
Björn Altnäs.
Valnämnden: C-G Bigfeldt och Angelika Möbius.

Frånvarande

Jan Nyman och Ulf Andersson.
Valnämnden: Jan-Åke Sallermo och Sven-Arno Thorstensson.

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 3 oktober 2018 godkändes och lades till
handlingarna.
3 Valnämnden
Valnämnden informerade styrelsen om hur de lägger upp arbetet
med att rekrytera nya till styrelsearbete i ÖBF.
De kommer att under Båtklubbsdagen den 10 november att prata
med klubbdeltagarna om behovet av att klubbar nominerar
delegater till styrelsen i ÖBF. Valnämnden behöver hjälp från
klubbarna med detta arbete.
4 Ekonomi/Budget2019/2020
Björn Axelsson föredrog den ekonomiska rapporten och budget för
2019/2020.
Sedan styrelsemötet i oktober har det inte skett några större
förändringar i budgeten.
Redovisat resultat +82 830,98 SEK den 9 november 2019.
Björn presenterade budgetförslaget för 2019/2020.
Styrelsen diskuterade budgeten och gjorde en del justeringar.
Förslaget kommer att presenteras på Båtklubbsdagen.
Beslut om budgeten 2019/2020 tas på ÖBF:s årsmöte den 16
mars 2019.
5 Uppföljning av besöken ute i båtklubbarna
Besöken ute i båtklubbarna har varit uppskattade och
klubbmedlemmarna har tyckt att informationen varit mycket bra.
Styrelsen beslutade att fortsätta med att besöka båtklubbarna och
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informera om vad ÖBF och SBU verksamhet samt vad klubben
och den enskilda medlemmen får för medlemskapet i ÖBF/SBU.
6 Årsplanering 2019
Förslag på årsplanering 2019 diskuterades och kommer att
presenteras på Båtklubbsdagen.
7 ÖBF:s Årsmöte 2019
Årsmötet kommer att hållas den 16 mars 2019. Plats för årsmötet
är inte bestämt. Om inte någon båtklubb erbjuder sig att vara
värdklubb så bokar Britt Scandic City.
Program planeras. En punkt som det kommer att informeras om är
SBU:s båtriksdagsordning.
Britt vill ha in underlag till ÖBF:s verksamhetsberättelse av
styrelsen och valnämnden.
8 Båtriksdagen år 2019 i Linköping
Britt och Björn informerade om hur och var planeringen är inför
Båtriksdagen. Det ändras fortfarande en del gällande tider. Britt
och Björn planerar i samråd med SBU:s kansli.
I dags läge är det en toastmaster som inte är bokad.
ÖBF:s delegater på Båtriksdagen blev inte färdigdiskuterat, ett
extra styrelsemöte kommer därför att planeras in innan året är slut.
9 ÖBF:s 50-årsjubileum 2019
Britt har tagit in offerter från kryssningsfartygen Cinderella och
Birka Cruise samt SBU:s offert för konferenskryssning där allt
ingår även föreläsningar.
Styrelsen var enig i att SBU färdiga konferenspaket var ett mycket
bra alternativ. Förslaget från styrelsen kommer att presenteras på
Båtklubbsdagen.
Förslag från styrelsen är att en anmälningsavgift på 500 SEK per
person ska betalas in.
10 Inför Båtklubbsdagen
Båtklubbsdagens upplägg visades samt ÖBF:s
informationspunkter.
11 Skrivelser
Bifogas protokollet.
12 Övriga frågor
Diskuterades efter ett förslag om möjligheten att ÖBF införskaffar
en hjärtstarter som sedan ska sättas upp i skärgården. Lars
Björkman fick i uppdrag av styrelsen att undersöka kostnaden för
en sådan.
Alexander informerade om att han den 19 november kommer att
besöka Vadstena Båt och Fiskeklubb och informera om
säkerhetsbesiktning av båtar.

ÖBF planerar att hjälpa Vätternvårdsförbundet med inventering av
vandrarmusslans utbredning inom vårt område. Vi ska fråga
båtklubbarna om intresse av att sätta ut och inspektera provplåtar
för att kunna rapportera spridning av vandrarmusslan. Vi vill inte
att den sprids till Vättern.
13 Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.

Extra styrelsemöte: måndagen den 3 december 2018
Nästa AU: torsdagen den 31 januari 2019
Kommande styrelsemöte: lördagen den 9 februari 2019

Britt Axelsson
Sekr.

Björn Axelsson
Ordf.

INNKOMMANDE SKRIVLESER
till styrelsemötet/planeringsmötet den 9 november 2018

Vätternvårdsförbundet: Fritidsfisket i Vättern 2015 och ett följebrev från
Länsstyrelsen i Jönköpingslän.
Svenska Båtunionen: Nyheter från BAS, v. 44 2018.
Svenska Fyrsällskapet: Blänket 2018:4 Årg 22.
Sjöräddningssällskapet: Trossen no 4 2018.
Svenska Båtunionen: nyhetsbrev #7.
Svenska Båtunionen: Inbjudan till BAS-coachkonferens med utbildning och
fortbildning 5-6 oktober 2018.

UTGÅENDE SKRIVELSER
Skärgårdsrådet Carl Hamilton: ÖBF;s representation i Skärgårdsrådet nästa år,
Harald Mårtensson och ersättare Björn Axelsson.

