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Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 8 oktober 2019 
 

 

Närvarande Björn Axelsson, Britt Axelsson, Jan Nyman, Harald Mårtensson, 
Lars Björkman, Seija Nyström, Lars Tiderman, Sören Persson och 
Bo Svensson. 

  
Frånvarande Björn Altnäs 
  

1 Mötets öppnande och Dagordning 
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
Dagordningen godkändes 

  
2 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från den 10 september godkändes och lades till 
handlingarna 

  
3 Ekonomi/Medlemmar 

Kassören Jan Nyman föredrog den ekonomiska rapporten som i 
förväg hade skickats ut till styrelsen.  
 
Jan skickar en faktura till Björn o Britt Axelsson på halva beloppet 
för hyra av förrådet. Jan skapar konto i kontoplanen för att tydliggöra 
inkomsten till ÖBF. 
 
ÖBF har inte fått någon faktura från sjösäkerhetsutbildningen som 
hölls på Arkö i april. 
 
Redovisat resultat +33 150,95 SEK den 7 oktober 2019. 

  
4 SBU Unionsråd (UR) 

Handlingar till unionsrådet har ännu inte skickats ut. 
På UR kommer den nya kommunikatören på SBU att presentera sig. 

  
5 BAS-utbildning 

Inbjudan till BAS utbildningen den 9 november i Linköping har 
skickats ut till klubbarna. 
Innan den 30 oktober kommer styrelsen i ÖBF att kontakta 
klubbarna för att presentera utbildningen. 

  
6  ÖBF:s 50-års jubileum 2019 

Sekreterare Britt Axelsson presenterade hur programmet på ÖBF:s 
50-årsjubileum kommer att vara. 
Program och information om busstider kommer SBU att skicka ut 
under v. 42 till alla som anmält sig till resan. 
 
 
 



 

 

Harald håller på med en fortsättning på ÖBF:s 40 års skrift.  
Kansliet trycker upp 50 exemplar av skriften till jubileumsfesten den 
26-27 oktober. 

  
7 ÖBF:s förråd 

Lasse Björkman, Britt och Björn har gjort en inventering av material 
som finns i förrådet. 
 
Lasse har kvitterat ut nycklar till förrådet och kommer att ha ansvaret 
för materialet som finns där. 

  
8 ÖBF:s årsmöte 2020 

Lasse Tiderman har varit i kontakt med John Bergsten som kommer 
att prata om utprickningen i norra Vättern.  
 
Styrelsen kommer att lägga en proposition på paragraf 12 i stadgan 
där förslag till ändring blir till ett fast datum för alla motioner. Björn 
och Britt skriver ett förslag. Det var en enig styrelse bakom förslaget. 

  
9 Arbetsgruppsrapportering 

Harald var inbjuden till SBU:s miljökommitté möte i Örebro där 
Harald avtackades. 
 
Bo här varit på ett möte med Kinda Kanals VD med anledning av det 
låga vattenståndet i Roxen. Det diskuterades även om vattenpesten. 
Vattennivån är även låg i Vättern. Det finns en vattendom därför är 
det svårt att få nivån reglerad. 
 
Seija har varit i kontakt med sjöräddning i Arkösund angående 
sjösäkerhetsutbildning. Preliminärt datum är den 16 maj 2020. 
Brand och sjukvårdsutbildningarna ska fortsätta. Seija tar kontakt 
med klubbar som anmält sitt intresse. 
 
Den 29 oktober kommer Lasse T, Lasse B och Sören Persson 
deltaga på ett möte med Göta Kanal. De kommer bl.a. ta upp 
problemet med vattenpesten i Göta Kanal systemet. 
 
Vätterndagen hålls den 8 november i Hjo, Sören kommer att 
representera ÖBF. 
 
Den 13 november hålls SAR-möte på Visingsö. Sören och Lasse T 
deltar. 

  
10 Skrivelser 

Bifogas protokollet. 
  
 
 
 

11 

 
 
 
Övriga frågor 



 

 

Lasse T tar med förtäring till nästa möte 
  

12 Mötets avslutning 
Ordförande tackade styrelsen för ett bra genomfört möte därefter 
avslutades mötet. 

  
 Nästa AU: Vid behov 

 Nästa styrelsemöte: 7 november 
  
  
  
  
  

 
 
Britt Axelsson                                      Björn Axelsson 

 Sekr.                                                    Ordf. 
  
  

 
 

                      
 



 

 

 

 

INKOMMANDE SKRIVELSER  

till styrelsemötet den 8 oktober 2019  

Länsstyrelsen Östergötland: Beslut: Ansökan om avlysning av vattenområde i Stångån, 

centra Linköping, i samban med arrangemanget Linköpings Triathlon. 

Sjöfartsverket: Kallelse till samrådsmöte Vättern, onsdagen den 13 november 2019, plats: 

Visingsö Trafikverket. 

Skärgårdsutvecklare Carl Hamilton: Nästa skärgårdsråd den 10 december 2019. 

Båtliv: Nyhetsbrev v.40 2019. 

Svenska Båtunionen: Nyhetsbrev oktober 2019 

Svenska Båtunionen: Bas vecka 38 2019. 

Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge: Studiebesök om reduktionsfiske och 

fiskevård. Den 26 oktober kl.10.00-16.00, förevisning av reduktionsfiske med not i sjön 

Nimmern. 

Studiebesök på Tranås Energi den 13 november kl. 10.00. 

 

 

 

  

harma
Typewritten Text
Bilaga

harma
Typewritten Text




