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Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 3 december 2018  
 
Närvarande Björn Axelsson, Britt Axelsson, Harald Mårtensson, Jan Nyman, 

Lars Björkman, Lars Tiderman, Seija Nyström och Björn Altnäs. 
  
Frånvarande Alexander Johansson och Ulf Andersson. 
  

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

  
2 Föregående mötesprotokoll 9 november 2018 

En justering i protokollet punkt 4, i meningen: redovisat resultat 
ändras årtalet till 2018.  
Därefter godkändes protokollet och lades till handlingarna. 

  
3 Ekonomi/Medlemmar 

Jan Nyman föredrog den ekonomiska rapporten. 
Redovisat resultat +46 791,53 SEK den 2 december 2018. 
 
Kaggebo Båtklubb har inkommit med en ansökan om utträde 31 
december 2018 från ÖBF och SBU på grund av att klubben 
upplöses.  
Styrelsen beslutade att godkänna ansökan. 
Britt meddelar SBU. 
 
Den justerade budgeten för 2019 gicks igenom. 

  
4 Båtriksdagen 5 – 7 april 2019 

Beslutade att de styrelsemedlemmar som önskar deltaga på 
båtriksdagen ska få den möjligheten samt med övernattning lördag – 
söndag. De som bor i Linköping och inte vill sova över på hotellet 
står ÖBF för taxiresan hem. 
Styresledamöterna ska också kunna ta med sig respektive. 
 
Beslutade att ÖBF står för kostnaderna runt arrangemanget 
flygvapenmuseet och Brunneby musteri. 
 
Nomineringar till båtriksdagen ska vara valnämnden till handa 
senast den 20 januari2019. 
Styrelsen ger Harald och Björn i uppdrag att komma med 
nomineringsförslag. 
Förslagen ska skickas ut till styrelsen för godkännande innan det 
skickas till SBU:s valnämnd. 



Diskuterades om ÖBF ska motionera i frågan om ändring i 
båtriksdagsordningen.  ÖBF avvaktar med motionen. 

   
5 Information från Unionsrådet 17 – 18 november 2018. 

Rapport från unionsrådet finns på ÖBF:s hemsida. 
  

6  Skrivelser 
Bifogas protokollet. 
 
Beslutades att alla skrivelser som kommer till kansliet ska skickas ut 
till hela styrelsen. 

  
7 Övriga frågor 

På grund av spridningen av vandrarmusslan tog styrelsen ett beslut 
på: att på olika ställen, med och utan bottenfärg, i Göta Kanal och i 
vissa båtklubbar placera ut testplattor som erhålles från SBU. 
Harald tar fram projektplan. 
 
Björn fick i uppdrag att beställa en rollupps. 
 
ÖBF har tidigare tagit ett beslut på att beställa fler vimplar och 
standar. Harald fick i uppdrag att ta fram underlag samt göra 
beställningen.  
 
Björn kontaktar Canon innan årets slut angående uppsägning av 
kopieringsmaskinen. 

  
8 Mötets avslutning 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
  
  

 
  
  
  
 Nästa styrelsemöte: lördagen den 9 februari 2019 
  
 Nästa AU: torsdagen den 31 januari 2019.  
  

  
  
  
  
  
  
 Britt Axelsson                                      Björn Axelsson 
 Sekr.                                                    Ordf. 
  
  

 



INKOMMANDE SKRIVELSER 
Till styrelsemötet den 3 december 2018  

 
SBU valnämnd: Nominering inför Båtriksdagen 2019. 
Hushållningssällskapet: Kallelse till möte i Vindåsens och Skärgårdens Vattenråd, torsdagen 
den 22 november 2018 i Valdermarsvik. 
Kaggebo Båtklubb: Protokoll från Kaggebo Båtklubbs årsmöte 2018 samt begäran om 
utträde från Östergötlands Båtförbund. 
SBU: nyhetsbrev. 
Gryts sockenförening: Info och utvecklingsmaterial, ”Välkomna till Fyruddens hamn”. 
Skärgårdsrådet: Minnesanteckningar skärgårdsråd Oskarshamn den 13 april 2018. 
 
UTGÅENDE SKRIVLESER 
ÖBF:s valnämnd: utskick till ÖBF:s anslutna klubbar angående nominering till Årsmötet 
2019. 
 

 


