Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 7 september 2020
Styrelsemötet hölls på Skype
Närvarande

Björn Axelsson, Britt Axelsson, Bo Svensson, Harald Mårtensson,
Seija Nyström, Sören Persson, Lars Björkman och Lars Tiderman.
Valnämnden: Jerry Sahlin.

Frånvarande

Björn Altnäs och Robert Rajfors

1 Mötets öppnande och Dagordning
Ordförande mötet och hälsade alla välkomna.
Dagordningen godkändes efter tillägget Skrivelser som en punkt.
2 Föregående mötesprotokoll
Protokoll från den 28 april godkändes och lades till handlingarna.
3 Ekonomi/Medlemmar
Kassören Bo Svensson redovisade den ekonomiska rapporten som i
förväg hade skickats ut till styrelsen och revisorer.
Medlemsavgiften till Svenska Båtunionen är betald.
Redovisat resultat +128 974,83 SEK den 2 september 2020.
Bo och ordf. Björn tar fram ett förslag på budget för 2021 till nästa
styrelsemöte.
Bo bad styrelsen att senast 1 oktober lämna in äskande för sina
respektive ansvarsområden.
4 Båtklubbsdag/Förbundsråd 21 november
Styrelsen beslutade att ställa in Båtklubbsdagen/Förbundsrådet som
var planerad till den 21 november på grund av den pågående
pandemin.
Styrelsen hoppas att Båtklubbsdagen/Förbundsrådet kommer att
kunna genomföras 2021.
Information om inställd Båtklubbsdag/Förbundsråd kommer att
skickas ut till båtklubbarna.
5 Planeringsmöte 20 november
Beslut togs att ändra styrelsens planeringsmöte till lördagen den 24
oktober. Mötet kommer att vara i Linköpings Segelsällskaps
klubbstuga.
Jerry Sahlin från valnämnden fick i uppdrag att informera övriga i
valnämnden om ändringen av planeringsmötet.
Valnämnden är inbjudna till mötet.
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6 SBU Extra Båtriksdag 23 september
Beslutade att Harald kommer att vara ÖBF:s representant på den
extra Båtriksdagen som hålls digitalt den 23 september.
Ordf. Björn skickar in fullmakt för Harald.
Styrelsen var enig att dra tillbaka de två motionerna som ÖBF
lämnat in till Svenska Båtunionen.
Båtriksdagen (BRD) 2020 kommer att hållas digitalt den 15
november där problem med att behandla motionerna kan
uppkomma. ÖBF:s representant på BRD kommer därför att få
mandat att dra tillbaka dessa om situationen uppstår.
7 Tillsynsprojektet MÖTA
Harald informerade om tillsynsprojektet MÖTA där
fritidsbåtshamnars uppläggningsplatser undersökts och
riskbedömts.
MÖTA är ett samarbete mellan länets tretton kommuner och
Länsstyrelsen. Samverkan sker inom ämnesområdena miljöskydd,
avlopp och livsmedel.
En slutrapport kommer att komma i slutet av år 2020.
I vårt område har åtta (8) båtklubbar blivit undersökta.
Lars Björkman och Seija Nyström tillfrågades om att ta kontakt med
berörda båtklubbar för att ge den information som framkommit i
dags läge.
8 Övriga frågor
Britt har skrivit ett förslag på ett avtal mellan ÖBF, Britt och Björn
angående om ett förråd som hyrs av AB Stångåstaden. Avtalet
skickas ut till styrelsen som får komma med synpunkter.
Harald och ordf. Björn informerade om hur Vätternvårdsförbundets
årsstämma fungerade när den i år hölls digitalt.
Mötet var väl planerat.
Förslag på administratörer i BAS föreslogs Harald, ordf. Björn och
Bo. Styrelsen kommer att ta upp och diskutera mer vid
planeringsmötet den 24 oktober.
9 Skrivelser
Bifogas protokollet.
10 Nästa AU
Om/när behov finns.
11 Nästa styrelsemöte
Lördagen den 24 oktober kommer ett planeringsmöte hållas i
Linköpings Segelsällskaps klubbstuga mellan kl. 10.00–16.00.
Bo ordnar med förtäring.

12
Mötets avslutning
Ordförande Björn Axelsson tackade för visat intresse och avslutade
mötet.

Britt Axelsson
Sekr.

Björn Axelsson
Ordf.

Bilaga

INKOMMANDE SKRIVELSER
till styrelsemötet den 7 september 2020

Svenska Fyrsällskapet: Blänket 2020:3 Årg 24
Sjöräddningssällskapet: Trossen No3 2020.
Sjöräddning Vättern 2020: Samverkansdokument.
Sjöfartsverket: Inbjudan till sjöfartsvets sjö- och flygräddningsutbildning.
Sjöräddningssällskapet: Protokoll från regionalt samrådsmöte sjöräddning Vättern den 14
maj 2020, mötet hölls digitalt.
Vattenmyndigheten: Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd och Vattenblänk – ett
nyhetsbrev.
Svenska Båtunionen: Nyhetsbrev juni 2020.
Skärgårdsrådet: Skärgårdsting 2020, lördagen den 26 september kl. 09.00-13.00 (digitalt).
Skärgårdsrådet: Information i form av ett repotage från vattenrådsmötet den 13 augusti på
Torrö.
AB Kinda Kanal: VD AB Kinda Kanal Karin Nybrolin vill gärna komma ut till föreningar
och berätta om kanalen och om 150-års jubileet som äger rum nästa år.
Svenska Båtunionen. Informationsmöte den 7 september kl.17.00-18.30 (digitalt) om
Svenska Båtunions XRF-projekt.
Svenska Båtunionen: Kallelse, dagordning och fullmakt till extra Båtriksdag den 23
september kl.19.00-21.00 (digitalt) (en deltagare per förbund).
Båtliv: Nyhetsbrev v34 2020.

