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Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 13 februari 2021. 
Mötet hölls digitalt på Zoom.  
 
 
Närvarande Björn Axelsson, Britt Axelsson, Bo Svensson, Lars Björkman, Harald 

Mårtensson, Seija Nyström, Lars Tiderman, Sören Persson och 
Björn Altnäs. 

  
Frånvarande Robert Rajfors 
  

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

  
2 Föregående mötesprotokoll 

En komplettering av föreslagna kandidater till Unionsstyrelsen har 
gjorts och skickats till Svenska Båtunions valnämnd, de föreslagna 
är Bertil Sjöholm och Hans Johansson Saltsjö Mälarens Båtförbund. 
Efter tillägg godkändes protokollet 11 januari 2021 och lades till 
handlingarna.  

  
3 Ekonomi/Medlemmar 

Kassören Bo Svensson föredrog den ekonomiska rapporten. 
 
Styrelsen tog beslut vid ett tidigare styrelsemöte att år 2021 dubbla 
bidraget till sjöräddningsstationerna i vårt upptagningsområde detta 
på grund av att bidraget år 2020 missades att betalas ut. 
 
Kassören informerade om att den 12 februari skickades fakturor ut 
på medlemsavgiften till båtklubbarna.  
Medlemsavgiften ska vara betald senast den 15 april.  
 
Britt informerade om att Barn och Ungdomsstipendiet som skulle ha 
delats ut år 2020 på Båtklubbsdagen/Förbundsrådet kommer nu att 
delas ut på årsmötet den 13 mars. Årets stipendium kommer som 
vanligt delas ut i november på Båtklubbsdagen/Förbundsrådet. 
Budgeten 2021 för Barn och Ungdomsstipendiet kommer därför att 
justeras till 20 000 SEK för. 
 
Redovisat resultat -21 987,80 SEK den13 februari 2021. 

  
4 ÖBF:s Årsmöte lördagen den 13 mars 2021 

ÖBF:s Årsmöte kommer att hållas digitalt på Zoom. Deltagarna 
kommer att erbjudas 3 tillfällen för genomgång och träning. 



Tillfällen som kommer att erbjudas: måndag den 1 mars kl. 18.00, 
onsdag den 3 mars kl. 18.00 och söndag den 7 mars kl. 16.00. 
Information kommer att skickas till båtklubbarna. 
 
Årsmöteshandlingarn kommer under vecka 7 finnas på vår hemsida, 
Harald skickar en länk till klubbarna. 
På hemsidan finns också fullmakten som senast den 10 mars ska 
vara ÖBF till handa. 
e-post: kansli@batforbundet.se  

  
5 Verksamhetsberättelsen 2020 

På grund av pandemin så kan inte styrelsen träffas för att skriva 
under verksamhetsberättelsen. 
Styrelsen har därför varit eniga i att via e-post godkänna 
verksamhetsberättelsen. 
Verksamhetsberättelsen kommer senare att skickas per post så var 
och en i styrelsen får skriva under och sedan skicka den vidare till 
nästa. 

  
6  SBU Båtriksdag den 27-28 mars 2021 

Båtriksdagen kommer att hållas på Zoom. 
Bo Svensson kommer att föra ÖBF:s talan. 
Björn Axelsson deltar som revisor i SBU. 
Linköpings Segelsällskaps klubbstuga är bokad för att de som ska 
delta kan sitta tillsammans och hjälpas åt i diskussionerna. 
De som kommer att vara med från styrelsen kommer att kunna hålla 
distans i lokalen (max 8 personer). 
 
Styrelsen gick igenom och diskuterade de 10 motionerna som 
kommit in till Båtriksdagen. 

  
7 Skrivelser 

Bifogas protokollet. 
 
Styrelsen var enig i att Remiss: Förslag till åtgärdsprogram för 
havsmiljö och Remiss: Nationell strategi för skydd av 
vattenanknutna natur och kulturmiljöer är något som Svenska 
Båtunionen bör ta hand och svara på. 

  
8 Övriga frågor 

Efter ÖBF:s Årsmöte kommer styrelsen att ha en preliminär 
konstituering. 
 
ÖBF:s valnämnd kommer att komma med sitt förslag senast 
söndagen den 14 februari. 

  
9 Mötets avslutning 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
  

 



 Nästa AU: Vid behov 
  
 Nästa styrelsemöte: tisdagen den 9 mars kl. 18.00 på Zoom. 
  
  
  

  
 
Britt Axelsson                                      Björn Axelsson 

 Sekr.                                                    Ordf. 
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INKOMMANDE SKRIVELSER 
till styrelsemötet den 13 februari 2021 

Skärgårdsrådet: Remiss: Förslag till åtgärdsprogram för havsmiljö. 
                             Remiss: Nationell strategi för skydd av vattenanknutna natur och 
                                           kulturmiljöer. 
Skärgårdsrådet: Samråd om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 
2021-2027. 
Båtliv: Nyhetsbrev 4, januari 2021. 
Svenska Båtunionen: Inbjudan till ordförandekonferens söndagen 14 februari kl. 13.00-
16.30. (videomöte i Zoom) 
Linköpings kommun: Stångåns vattenråds öppna möte inställt. Nytt datum för mötet 
tisdagen den 26 oktober kl.18.00-21.00 i Vårdnäs stiftsgård. 
Fältexkursionen skjuts upp, nytt datum är torsdagen den 2 september kl.09.00-16.00. 
Skärgårdsrådet: Skärgårdsråd på SKYPE fredagen den 12 mars kl.09.00-12.00. 
Skärgårdsrådet: Bidrag att söka för att öka kunskapen om allemansrätten. 
Svenska Båtunionen: Inbjudan till digital miljökonferens torsdagen den 25 februari. 
Fyrsällskapet: Blänket 2021:1 Årg 25, årsbok 2021 med vårprogram. 
Vätternvårdsförbundet: Förvarning till ordinarie förbundsstämma 11 maj 2021.  
 
UTGÅENDE SKRIVLESER 
Länsstyrelsen Östergötland: Yttrande över: Förslag på ändrade bestämmelser för fiske på 
kusten i Östergötland. Diarienr: 621-19580-2020 
Svenska Båtunionen valnämnd Nomineringsförslag till Båtriksdagen 2021.  
 


