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Protokoll fört vid ÖBF:s planeringsmöte den 24 oktober 2020  
 
 
Närvarande Björn Axelsson, Britt Axelsson, Harald Mårtensson, Lars Björkman, 

Lars Tiderman, Seja Nyström och Sören Persson. 
  
Frånvarande Björn Altnäs, Bo Svensson och Robert Rajfors. 
  

1 Mötets öppnande och Dagordning 
Ordförande Björn Axelsson öppnade mötet och hälsade alla 
välkomna. 
Dagordningen godkändes. 
Suppleant ersätter frånvarande ledamot. 

  
2 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från den 7 september godkändes och lades till 
handlingarna. 

  
3 Ekonomi/Medlemmar 

Ingen ekonomisk rapport redovisades vid detta möte. 
  

4 ÖBF:s valnämnd 
Ingen i valnämnden hade möjlighet att närvara på mötet. 
Valnämnden kommer därför att ta kontakten med de 
förtroendevalda via telefon. Ordförande Björn uppmanade de som 
redan nu tagit beslut på att inte fortsätta sitt arbete i styrelsen att 
själva snarast ta kontakt med någon i valnämnden om de inte blivit 
kontaktade inom några dagar. 
Jerry Sahlin i valnämnden har meddelat att han avgår från den 24 
oktober 2020. 

  
5 Årsplanering 2021 

Styrelsen diskuterade 2021 års verksamhet i ÖBF. Planeringen är 
ett förslag, förslaget kommer att finns med i årsmöteshandlingarna 
och tas upp för diskussion på årsmötet. 
ÖBF:s verksamhet kommer kanske inte att kunna genomföras som 
det är tänkt detta på grund av en fortsatt pandemi som råder i hela 
världen. 

  
6  Budget 2021/2022 

Kassören Bo Svensson hade gjort ett budgetförslag som styrelsen 
diskuterade. 
Ordförande Björn tar kontakt med kassören angående de 
ändringar som styrelsen kom fram till. Förslaget kommer att läggas 
fram på årsmötet. 
 

  



 
7 

 
Information från SBU:s extra Båtriksdag 23 september 
Den extra Båtriksdagen hölls digitalt. Harald var ÖBF:s 
representant och Björn var representant som revisor i SBU. 
ÖBF reserverade sig i beslutet att Unionsstyrelsen kommer att 
frångå stadgan när det gäller dagordningen på Båtriksdagen den 
15 november. 
Protokoll från den extra Båtriksdagen har vid dags datum inte 
kommit ännu. 

  
8 SBU:s Båtriksdag 15 november 2020 

SBU:s Båtriksdag kommer att hållas digitalt den 15 november 
mellan kl. 13.00 – 17.00. 
Beslutade att ge Harald Mårtensson ÖBF:s fullmakt och att föra 
ÖBF:s talan. 
Ett förslag att alla som vill och har möjlighet kan vara med på 
Båtriksdagen och att den görs gemensamt i Linköpings 
Segelsällskaps klubbstuga. Förslaget togs i mot positivt. 
Harald kommer där i mot inte att sitta med utan han kommer att 
sitta uppkopplad hemma. 

  
9 ÖBF:s Årsmöte 

I planeringen för 2021 kommer ÖBF:s Årsmötet att hållas lördagen 
den 13 mars. Hur årsmötet kommer att genomföras är svårt i 
dagsläget att bestämma om (fysiskt eller digitalt).  
 
Harald och Björn fick i uppdrag av styrelsen att undersöka vilken 
plattform som kan vara aktuell att användas till ett sådant möte.  
Skulle det vara så att någon båtklubb inte har möjlighet att vara 
med digitalt får de kontakta ÖBF:s kansli eller Harald Mårtensson. 
En inbjudan kommer att skickas ut med en länk där man kan gå in 
och sedan vara med på mötet. 
 
För att hjälpa valnämnden har styrelsen en uppmaning till alla 
båtklubbar att ta kontakt med medlemmar och höra sig för om det 
finns ett intresse att vara med i ÖBF:s styrelse där vi jobbar med 
båtfrågor och där vi kan vara med att påverka vårat båtliv. 
Har ni någon på förslag ta kontakt med någon i ÖBF:s valnämnd. 
Kontaktuppgifter finns på vår hemsida. 

  
10 Arbetsgruppsrapportering 

Harald informerade om mötet i skärgårdstinget den 26 september 
som genomfördes digitalt. Rapporten finns på ÖBF:s hemsida. 
 
Harald blev intervjuad av en person från konsultföretaget WSP 
som hade fått i uppdrag av kemikalieinspektionen att kontakta 
båtförbund angående om att förbjuda koppar i bottenfärg. 
Harald väntar på en sammanställning från intervjun. 

  
  



11 Skrivelser 
Bifogas protokollet. 
  

12 Övriga frågor 
Rorsmansmärket kommer att skickas ut till båtklubbarna. 
Rorsmansmärket är en enkel utbildning som båtklubbarna kan 
genomföra tillsammans med hela familjen eller så kan man göra 
den till en barn och ungdomsaktivitet. 
 
Ingen ansökan om barn och ungdomsstipendiet har vid dags 
datum kommit till kansliet. Sista ansökningsdag är söndagen den 1 
november. Stipendiet kommer att delas ut på ÖBF:s årsmöte den 
13 mars 2021, detta på grund av inställd 
Båtklubbsdag/Förbundsråd i november 2020. 
 
Harald har uppdaterat ÖBF:s presentationen i PowerPoint som 
finns på hemsidan. 
 
Lars Tiderman och Sören efterlyste kontakt med Göta Kanal, de 
kommer att ta reda på varför de inte har varit något möte med 
kanalen. 
 
ÖBF kommer att ge förslag till tidningen Båtliv om intressanta 
reportage som tidningen kan skriva om: Kinda Kanal 150 år, 
Vattenpesten i insjöar, Göta och Kinda kanal samt Funktionärer till 
styrelser i båtlivet.    

  
13 Nästa AU 

Au när behov finns. 
  

 14 Nästa styrelsemöte 
 Lördagen den 11 januari kl.18.00 (digitalt) 
  

15 Mötets avslutning 
 Ordföranden Björn Axelsson tackade för visat intresse och 

avslutade mötet. 
  
  

 
 
 
 
 
 
Britt Axelsson                                      Björn Axelsson 

 Sekr.                                                    Ordf. 
  

   



Bilaga: 
 

INKOMMANDE SKRIVLESER 
till planeringsmötet den 24 oktober  

Sjöfartsverket: RSS-möte Vättern, digitalt möte (Skype) torsdagen 19 november kl 09.00. 
Svenska Båtunionen: Nyhetsbrev september 2020. 
Aspa Båtklubb. Information om hur barn och ungdomsstipendiet 2019 användes till.  
Båtliv: Nyhetsbrev v.39, september 2020. 
Svenska Båtunionen (SBU): Central adressuppdatering i BAS. 
Linköpings Kommun: Stångåns vattenråd, Program - Öppet möte 2 mars 2021 – Vårdnäs. 
SBU: Nyhetsbrev september 2020. 
Skärgårdsrådet: Statistik på antal resenärer i skärgårdstrafiken. 
SBU: Välkommen till Båtriksdagen 2020 (online i mötesverktyget Zoom). 
SBU: Inför Båtriksdagen 15 november 2020. 
Hushållningssällskapet: Besök reduktionsfisket i Båtsjön. 
Länsstyrelsen Östergötland: Material från inspirationsdag om Friluftslivets år 2021.  
Norrköpings Samhällsbyggnadskontoret: Möte i Nedre ströms och Bråvikens vattenråd 
torsdagen den 22 oktober 2020. 
 Minnesanteckningar från möte den 4 mars 2020. 
 Planerad verksamhet 2021-01-01 – 2021-12-31. 
 Offert för lokalt vattenvårdsprogram. 
Båtliv: Viktiga båtlivsfrågor 2021. 
SBU, Cecilia Obitz (utbildnings ansvarig): Rorsmansmärket. 
 
UTGÅENDE SKRIVELSE 
Söderköpings kommun Samhällsbyggnadsnämnden: ÖBF:s synpunkter på exploatering av 
Bergön. 
SBU: Fullmakt till Extra Båtriksdag den 23 september 2020. 
Båtklubbar inom ÖBF: Information om inställd Båtklubbsdag/Förbundsråd.   
 
 


