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Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 7 november 2019 
 
 
Närvarande Björn Axelsson, Britt Axelsson, Jan Nyman, Harald Mårtensson, 

Lars Björkman, Seija Nyström, Lars Tiderman, Sören Persson och 
Björn Altnäs 

  
Frånvarande Bo Svensson 
  

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

  
2 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från den 8 oktober godkändes och lades till handlingarna 
  

3 Ekonomi/Medlemmar 
Kassören Jan Nyman föredrog den ekonomiska rapporten som i 
förväg hade skickats ut till styrelsen.  
 
Kassören kommer att skriva fotnoter angående de stora överdragen 
på konton, 5040, 5910, 5930. 
En fördelning från konto 5910 till konto 5030 då en del kostnader av 
båtklubbsdagen kan härröras dit. 
 
Fortfarande har inte någon faktura för sjösäkerhetsutbildningen 
erhållits. Seija har varit i kontakt med Göran på Arkö 
räddningsstation och fakturan kommer att skickas nästa vecka.  
 
Redovisat resultat -30 168,53 den 6 november 2019. 

  
4 ÖBF:s 50-årsjubileum, reflektioner. 

I stort tycker styrelsen att det har fungerat tillfredställande. Positivt 
var att även medföljare var med på konferensen till stora delar. Bra 
föreläsare och viktig information. 
Ombordstigningen var negativ då vi inte fick gå ombord före de 
andra passagerarna.  

  
5 Budget 2020 och 2021 

Alla ska lämna in äskande innan den 15 december till kassören för 
aktiviteter som ska genomföras av respektive arbetsgrupp. 
Kassören kommer utifrån detta göra en budget för 2020.  
Björn gör en verksamhetsplan tillsammans med övriga i styrelsen 
innan den 15 december.  

  
6  Styrelsemöte den 15 februari 2020 

Vid detta möte som är en heldag ska styrelsen skriva på 
verksamhetsberättelsen. Dagen kommer också att innehålla arbete 
med verksamhetsplanen som Björn kommer att börja skriva på och 



skicka ut till styrelsen, ändamålsparagrafen i stadgan kommer också 
att ses över. 
Britt bokar lokal och meddelar övriga i styrelsen.  

  
7 Stora båtklubbsdagarna väst/öst 

Det är upp till varje styrelsemedlem att själv bestämma om han/hon 
vill åka och deltaga på föredragen. I samband med dessa dagar 
kommer även miljökonferenser att hållas (väst/öst) 
Komihåg att skriva en rapport när du deltager. 
Utbildningen är till för alla medlemmar i båtklubbarna, var och en 
anmäler sig själva. I Kostnaden ingår inträde till båtmässan samt 
lunch. 

  
8 BAS-utbildning den 9 november 2019 i Linköping 

Vid dagens styrelsemöte var 18 deltagare anmälda.  
  

9 ÖBF:s årsmöte 14 mars 2020 
Värd för årsmötet är Aspa Båtklubb.  
Styrelsen kommer att lägga fram en proposition om ändring i 
stadgan till årsmötet. Björn Axelsson har skickat ut förslag på 
ändringen till styrelsen och övriga förtroendevalda i ÖBF. 
Kommentarer på förslaget ska vara Björn tillhanda senast den 15 
december 2019. 

  
10 SBU Unionsråd 16-17 november 2019 

ÖBF deltar med Harald M, Lasse T och Britt A. Björn Axelsson 
deltar som revisor i SBU.  
Fullmakt till extra båtriksdag skickades in den 20 oktober 2019. 
Harald har fullmakten.  
Ärenden som ska behandlas på UR; 

• Det kommer ett beslut om SBU:s valnämnd ska bestå av 5 
ledamöter eller om det ska vara som idag 3 ordinarie och 3 
suppleanter.  

• Vem är medlem i SBU? Text har förtydligats. 
• Ny båtriksdagsordning. 
• Organisationsstruktur. 

  
11 Nomineringar till SBU. 

Samtliga ledamöter i SBU:s styrelse som står för omval har 
meddelat att de står till förfogande för omval. 

  
12 Arbetsgruppsrapportering 

Lasse T, Lasse B och Sören rapporterade från ett möte med 
Kanaldirektören på Göta Kanal.  
Fritidsbåtstrafiken har minskat  
ÖBF kommer att lämna ett förslag om pristrappa 
Göta Kanal har också problem med vattenpesten. 
Lars B kommer att ha ett möte med kommunen angående 
vattenpesten som är ett stort problem i Stångån samt Roxen. 
 



ÖBF har fått en remiss angående friluftslivet i Östergötlands Län. 
Det beslutades att Harald har mandat att skriva ett svar samt skicka 
detta till länsstyrelsen senast den 10 december 2019. 
 
Sören representerar ÖBF vid Vätterndagen i Hjo den 8 november 
 
Seija representerar ÖBF vid RSS-möte Bråviken den 19 november 
Seija skickar digital inbjudan om brand- och sjukvårdutbildningar till 
klubbarna. Detta kommer även att finnas på hemsidan www.ÖBF.se 
 
Lasse T och Sören deltar vid SSRS möte på Visingsö den 13 
november 2019. 
 
Harald deltar vid Skärgårdsrådet den 10 december. 
 
SBU erbjuder båtförbunden hemsida. Styrelsen hade delade 
meningar om att tacka ja till erbjudandet. De flesta tyckte att det varit 
för lite information om vad som kommer att gälla. Styrelsen kommer 
att ta beslut i den frågan när vi fått mer information. 

  
13 Skrivelser 

Bifogas protokollet 
  

14 Övriga frågor 
Karlsborgs räddningsstation är nerlagd. 
  
Swedbank har skickat ett svarsformulär om kontakter i förbundet. 
Björn Axelsson och Jan Nyman har undertecknat formuläret. Björn 
skickar till Swedbank. 

  
15 Nästa styrelsemöte:  

Lördagen den 15 februari 2020. Detta möte är en heldag med start 
kl 09.30 och slut ca 15.30 
 
Nästa AU:  
AU sammanträder vid behov 

  
16 Mötets avslutning 

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

  
  
  

 
Britt Axelsson                                      Björn Axelsson 

 Sekr.                                                    Ordf. 
 



Bilaga: 
 

 
INKOMMANDE SKRIVELSER 

till styrelsemötet den 7 november 2019  
Länsstyrelsen Östergötland: Remiss: Naturnära vägar till hälsa, hållbar, tillväxt och 
utveckling. 
Hushållningssällskapet: Inbjudan Nimmerns dag den 26 oktober. 
Vätternvårdsförbundet: Inbjudan till Vätterndagen fredagen den 8 november, Park i Hjo. 
 Svenska Båtunionen: Erbjudande om hemsida. 
Svenska Fyrsällskapet: Blänket 2019.4 Årg 23. 
Svenska Båtunionens valnämnd: Nominering inför Båtriksdagen 2020. 
Bo Svensson ÖBF: Information angående avspärrningarna i anslutning till kanalen mellan 
sjöarna Åsunden och Ämmern nu är hävd. 
Vätternvårdsförbundet: Program för Vätterndagen den 8 november 2019 i Hjo. 
Båtliv: Nyhetsbrev v 44, okt – nov 2019.  
Svenska Båtunionen: Nyheter från BAS, v 44 2019. 
Lars Björkman ÖBF: Informationsbrev till Håkan Lundberg Linköpings kommun angående 
vattenpesten i Stångån och Roxen. 
Svenska Båtunionens ordförande: Informationsbrev från Christer Eriksson ordförande i 
Svenska Båtunionen. 
 


