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Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 10 september 2019  
 
 
Närvarande Björn Axelsson, Britt Axelsson, Jan Nyman, Harald Mårtensson, 

Lars Björkman, Seija Nyström, Lars Tiderman, Björn Altnäs, Sören 
Persson och Bo Svensson. 

  
Frånvarande  
  

1 Mötets öppnande och Dagordning 
Ordförande Björn Axelsson öppnade mötet och hälsade alla 
välkomna. 
Styrelsemötet hölls i Höglycke Kullen dit Björn och Britt flyttat. 
Dagordningen godkändes. 

  
2 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från den 16 maj godkändes och lades till handlingarna. 
  

3 Ekonomi/Medlemmar 
Kassören Jan Nyman föredrog den ekonomiska rapporten som 
innan mötet skickats ut till styrelsen. 
 
Hela medlemsavgiften är betald till SBU. 
 
Jan informerade om att han och ordförande Björn Axelsson i juni 
månad var hos banken och avslutade Handelsbankens konto och 
flyttade över pengarna till Swedbank. 
Styrelsen har tidigare tagit ett beslut om detta. 
 
Redovisat resultat +45 542,45 SEK den 9 september 2019. 

  
4 SBU Unionsråd 16-17 november 

Unionsrådet kommer att hållas på Lidingö. 
ÖBF kommer att representeras av: Harald Mårtensson, Britt 
Axelsson och Lars Tiderman. 
Björn Axelsson kommer att deltaga som revisor i SBU. 
 
En extra Båtriksdag är utlyst med anledning av att beslut ska tas 
angående antal ledamöter i valnämnden, förslaget ligger på 5 
ordinarie ledarmöter. 
I dag består valnämnden av 3 ledamöter och 3 personliga ersättare. 
Harald Mårtensson kommer att ha ÖBF:s fullmakt vid den extra 
Båtriksdagen. 
 
På Unionsrådet kommer det bl.a att tas upp eventuell ändring av 
Båtriksdagsordningen.  
I dag är det Båtriksdag i början av april då det beslutas om budgeten 
ett år framåt, förslag är att budgeten ska tas beslut på i november då 
det i nuläget är Unionsråd. 



ÖBF styrelse diskuterade frågan och var eniga om att bibehålla 
båtriksdagsordningen som är i dag. 

  
5 GDPR 

Styrelsen diskuterade och kom fram till att avvakta med SBU:s 
direktiv för båtklubbar angående GDPR. 
Det finns dokument angående GDPR för båtklubbar att läsa/hämta 
på SBU:s hemsida. ÖBF rekommenderar att läsa igenom dessa. 

  
6  BAS-kurs 

Den 9 november i Linköpings Segelsällskaps klubbstuga kommer 
BAS-kursen att hållas. ÖBF:s revisor Tore Nanneson håller i 
utbildningen. 
Harald skickar ut inbjudan till båtklubbarna. 

  
7 ÖBF:s 50-års jubileum 26-27 oktober 2019 

Ett 50-tal från 15 båtklubbar är anmälda till konferensen. 
 
På konferensen kommer SBU:s ordförande Christer Eriksson att 
presentera sig och SBU:s planer för verksamheten i framtiden. 
 
Kristian Ehrling ordförande i Lindingö Båtförbund tidigare vice 
ordförande i SBU samt advokat hålla föredrag i styrelsens generella 
ansvar och lärande exempel om ansvarsfördelningen på 
miljöområdet. 
 
Per Grywenz vd Svenska Sjö kommer att berätta om Svenska Sjös 
arbete med att se till att det finns en bra båtklubbsförsäkring och en 
bra båtförsäkring för våra båtklubbsmedlemmar. 
 
Svenska Båtunionens verksamhetschef Peter Karlsson kommer att 
tillsammans med deltagarna diskutera om en vision hur båtklubbens 
verksamhet ser ut i framtiden.   
 
Beslutades att ÖBF:s förtroendevalda betalar samma avgift som 
övriga deltagare till konferensen. 

  
8 ÖBF förråd  

Lars Björkman kommer att ansvara för ÖBF:s material som nu finns 
i hyrt förråd i Linköping, Lars kommer också att ha en nyckel till 
förrådet. 
Lars tillsammans med Björn och Britt kommer den 8 oktober göra en 
inventering på vad som finns. 
Björn och Britt hyr privat halva förrådet av ÖBF. Ett kontrakt kommer 
att upprättas mellan ÖBF och paret Axelsson. 

  
9 ÖBF:s årsmöte 2020 

ÖBF kommer att hålla årsmöte den 14 mars 2020 på 
Olshammarsgården, värdklubb är Aspa Båtklubb. 
Lars Tiderman kontaktar tilltänkt föreläsare. 
Kontakt kommer också att tas med Aspa Båtklubb om förslag till 
programpunkt. 

  



10 Arbetsgruppsrapportering 
Nästan alla i styrelsen har via telefon varit i kontakt med sina 
kontaktklubbar med anledningen av den kommande konferensresan 
(ÖBF:s 50-års jubileum).  
 
Harald har hjälpt en båtklubb att lägga in sina medlemmar i BAS. 
 
Lars Björkman och Harald informerade om växtligheten i Roxen och 
att det är ett stort problem för båtägarna att ta sig in till sina 
båtklubbar som ligger i Stångån/Kinda kanal. Båtar har fastnad i 
växtligheten och dragits loss av räddningstjänsten.  
Linköping kommun är informerade om problemet men ännu har 
inget gjorts från kommunen för att rensa bort vattenpesten. 

  
11 Skrivelser 

Bifogas protokollet. 
  

12 Övriga frågor 
Beslut togs att kvitta en månadshyra för Björn och Britt för flytt av 
kansliet och hyra av släpkärra. 
 
Björn informerade om att den 9 oktober åker han till Stockholm till 
SBU kansli och gör revision. 
 
Unionsstyrelsen har beslut på att besöka båtförbunden på ett 
styrelsemöte. 
ÖBF har fått förfrågan från Inger Högström Westerling att få komma 
på besök vid ett styrelsemöte. Vi planerar besöket den 7 november 
då styrelsen har ett planeringsmöte. 
 
Alla förbund kommer att erbjudas en gemensam hemsida genom 
SBU, till kostnad av 14.000 SEK. 
Styrelsen var enig i att avvakta. 
 
Björn och Britt informerade om att den 17 september kommer Canon 
att installera den nya kopieringsmaskinen. 
 
Jan kommer att gör en preliminär budget för 2020 och Björn en 
preliminär årsplanering för 2020 till planeringsmötet den 7 
november. 

  
13 Mötets avslutning 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
  

 
 Nästa AU: tisdag den 1 oktober.  

  
 Nästa styrelsemöte: tisdagen den 8 oktober. 
  
  

 
  
 Britt Axelsson                                      Björn Axelsson 
 Sekr.                                                    Ordf. 



Bilaga 
 
 

 
INKOMMANDE SKRIVELSER  

till styrelsemötet den 10 september 2019  
Svenska Båtunionen: Nyheter om BAS. (19/6 2019) 
Svenska Båtunionen: Svenska Båtunionens coachdagar 12-13 oktober 2019. (24/6 2019) 
Peter Karlsson SBU: Information om bemötande av ett debattinlägg från ”Havsmiljöinstitutet” 
                angående båtskatt och båtregister. (8/7 2019) 
Båtliv: Båtlivs nyhetsbrev v 29. (19/7 2019) 
Herstabergs Båtklubb: Uppdaterad medlemslista. (20/7 2019) 
LMBK: Intresseanmälan BAS-kurs. (1/8 2019) 
Svenska Båtunionen: Inbjudan Unionsråd 16-18 november 2019. (15/8 2019) 
Aspa Båtklubb: Ansökan om ”Barn och Ungdomsstipendiet 2019. (26/8 2019) 
Skärgårdsrådet: Meddelande om inställt ”Skärgårdsting 21/9 2019. (28/8 2019) 
SpeedLedger: Nyhetsbrev om e-bokföring. (30/8 2019) 
Svenska Båtunionen: Påminnelse om anmälan till Unionsråd 16-18 novenber 2019. (2/9 2019) 
Båtliv: Båtliv nyhetsbrev v 34. 
Svenska Båtunionen: Nyheter om BAS v.36. 
Svenska Fyrsällskapet: Blänket 2019:3Årg 23 
Sjöräddningssällskapet: Trossen No2 och No3 2019 
AB Kinda Kanal: Information om upprustning av Skedevi kanal. 
SBU: Uttalande angående Havsmiljöinstitutets försök att belägga båtlivet med miljöskam. 
Gryts varv: Information om båtklubbens 10-års jubileum. 
Svergies geologiska undersökning: Samverkan om informationsinsamling om enskilda 
brunnar. 
SBU: För kännedom angående beviljat båtklubbslån  för medlemsklubb. 
Sjöräddning Vättern: Protokoll från samrådsmötet den 8 maj 2019 i Örebro. 
 


