Protokoll fört vid ÖBF:s Konstituerande styrelsemöte den 14 mars 2020
Närvarande

Björn Axelsson, Britt Axelsson, Harald Mårtensson, Lars Tiderman,
Bo Svensson, Lars Björkman, Sören Persson, Seija Nyström, Björn
Altnäs och Robert Rajfors.

Frånvarande
1 Mötets öppnande och Dagordning
Ordförande Björn Axelsson hälsade alla välkomna.
Robert Rajfors som invaldes i styrelsen av årsmötet hälsades
särskilt välkommen.
Dagordningen godkändes.
2 Föregående mötesprotokoll
Protokoll från den 15 februari 2020 godkändes och lades till
handlingarna.
3 Ekonomi/Teckningsrätt
Vice kassören Björn Axelsson informerade styrelsen att nio (9)
medlemsklubbar hade till dags datum betalt in medlemsavgiften till
ÖBF. Medlemsavgiften ska vara inbetald senast den 15 april 2020.
Redovisat resultat +67 347,13 SEK den 10 mars 2020.
Teckningsrätt
Styrelsen beslutade i enlighet med stadgarna kapitel 6 § 29 att:
Östergötlands Båtförbund firmatecknas, förutom av styrelsen – av
förbundsordförande Björn Axelsson i förening med
förbundskassören Bo Svensson för alla avtal med åtaganden för
förbundet. I övrigt tecknas firma av ordföranden och kassören var för
sig. Styrelsen uppdrager vidare åt Bo Svensson att ensam svara för
transaktioner via bank, bankgiro och plusgiro.
Styrelsen uppdrager vidare åt Britt Axelsson att vid behov teckna
avtal om hyra av möteslokaler och att göra nödvändiga inköp för
kansliet inklusive frimärken.
Ovanstående punkt förklaras omedelbart justerad.
4 Konstituerande val
Styrelsen gjorde en preliminär konstituering, konstitueringen
kommer att fastställas vid nästa styrelsemöte.
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5 Motioner och propositioner till Båtriksdagen 4-5 april
Båtriksdagen som skulle hållas den 4-5 april i Karlstad har blivit
inställd på grund av Corona viruset. Inget nytt datum har angivits.
Styrelsen beslutade därför att inte diskutera motionerna och
propositionerna på styrelsemötet.
6 Skrivelser
Bifogas protokollet.
7 Övriga frågor
Styrelsen godkände att få sina namn och kontaktuppgifter
publicerade på hemsida och i egenproducerade dokument.
Björn Axelsson kommer att höra sig för om kostnad på namnskylt
med texten Östergötlands Båtförbund samt logga blir till styrelsen.
Björn informerar vid nästa styrelsemöte.
Styrelsen beslutade att ändra nästa styrelsemöte till tisdagen den 28
april 2020. Britt bokar lokal.
Styrelsen gav godkännande till att Britt och Björn Axelsson bokar ett
hotellrum i Linköping för en natt den 31 mars-1april.
Britt och Björn ska den 31 mars informera om ÖBF och SBU på
Hovetorps Båtklubbs årsmöte samt dagen efter vara på en
arkiveringskurs i Linköping som ÖLFA (Östergötlands Länsarkiv)
håller i.
8 Nästa AU
Om behov uppstår.
9 Nästa styrelsemöte
Tisdagen den 28 april.
10 Mötets avslut
Ordförande tackade för visat intresse och avlutade mötet.

Britt Axelsson
Sekr.

Björn Axelsson
Ordf.

Bilaga.

INKOMMANDE SKRIVELSE
till (konstituerande styrelsemöte den 14 mars 2020
Svenska Båtunionen: Detta händer på Allt för sjön som börjar lördagen den 7 mars.
Svenska Båtunionen: BAS vecka 9.
Aspa Båtklubb: Årsmöteshandlingar.
Länsstyrelsen Östergötland: Vattenrådens dag den 5 mars i Linköping.
Norrköping Samhällsbyggnadskontoret: Minnesanteckningar från möte i Nedre motala
ströms och Bråvikens vattenråd den 24 oktober 2019.
Norrköping Samhällsbyggnadskontoret: Möte i Nedre Motala ströms och Bråvikens
vattenråd, onsdagen den 4 mars i Norrköping.
Verksamhetsbeskrivning för Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd för perioden 1
januari 2020 till 31 december 2020.
Linköpings Kommun/Håkan Lundberg: Öppet möte med Stångåns vattenråd, torsdagen
den 26 mars i Vårdnäs Stiftgård.
Sjöfartsverket: Information om vårens möte 14 maj och övningen den 13 maj.
UTGÅENDE SKRIVELSER
Svenska Båtunionen: Fullmakt till Båtriksdagen den 4-5 april 2020.

