Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 20 maj 2021
Mötet hölls digitalt på Zoom.
Närvarande

Björn Axelsson, Britt Axelsson, Bo Svensson, Harald Mårtensson,
Lars Björkman, Seija Nyström, 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
Protokoll 21 april godkändes och lades till handlingarna.
3 Ekonomi/Medlemmar
Kassören Bo Svensson föredrog den ekonomiska rapporten som i
förväg skickats ut till styrelsen.
Bo informerade om att alla medlemsklubbar nu har betalat in sin
medlemsavgift.
Den kvarvarande medlemsavgiften till Svenska Båtunionen ska vara
inbetald senast den 30 juni 2021.
Redovisat resultat +403 786,56 SEK den 19 mars 2021.
4 Hur ska ÖBF nå ut med informationen till den enskilde
medlemmen
Den enskilde medlemmen saknar information om medlemsnyttan av
att vara medlemmar i ÖBF och SBU något som måste ändras på.
Vi i styrelsen har diskuterat hur vi ska kunna ändra på detta och hur
vi ska kunna nå ut till alla våra medlemmar.
ÖBF har sedan tidigare tagit fram en broschyr med information om
vad medlemmen och båtklubben får som medlemmar i ÖBF, den
ska finnas i klubben för att kunna delas ut till medlemmarna.
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Information finns också på ÖBF:s hemsida (se ”om ÖBF”).
Styrelsen erbjuder också att komma till klubben vid ett årsmöte eller
medlemsmöte där vi informerar om ÖBF och SBU och där vi också
får möjlighet att träffa medlemmarna.
Den enskilde medlemmen är också välkommen att deltaga på våra
konferenser såsom Båtklubbsdag och Årsmöte där informeras det
om aktuella saker som händer i ÖBF och SBU, där har också alla
möjlighet att ställa frågor om det är något man undrar över eller vill
ha information om.
Alla våra sammankomster ingår i medlemsavgiften det enda som
medlemmen själv får bekosta är resan till sammankomsten.
Styrelsen var överens om att vi ska försöka hitta ett bra sätt att nå ut
till våra medlemmar och att vi därför måste ta hjälp av
medlemmarna själva.
Styrelsen kommer att konstruera ett frågeformulär som sedan
kommer att skickas ut till klubbarna för handläggning.
5 Inför SBU:s ordförande konferens
Styrelsen gav synpunkter på SBU:s budgetförslag för 2022.
Björn fick styrelsens förtroende att lägga fram dessa på ordförande
konferensen den 24 maj 2021.
6 Ordförande Björn Axelsson informerar
Björn informerade om att tillsammans med Skånes Båtförbund,
Smålands Båtförbund och Blekinge Båtförbund har fyra motioner
lämnas in till Båtriksdagen 2022.
• Ingen alkoholförtäring på medlemmarnas (SBU:s) bekostnad.
• Kostnader för BAS.
• Inga arvoden till SBU:s förtroendevalda.
• Gällande användning av medlemsavgifterna.
ÖBF har skickat en egen motion till Båtriksdagen 2022.
• Ändring i stadga eller direktiv ska förklaras med en tydlig text
varför man vill göra denna ändring.
ÖBF och övriga samarbetsförbund hoppas på att motionerna
kommer att tas upp för diskussion på ordförandekonferensen.
7 Arbetsgruppsrapportering
Seija deltog på Sjösäkerhetswebbinarium den 3 maj.
Björn deltog på Vätternvårdsförbundets årsstämma på Skype den
11 maj.
Harald tipsade om att bidrag till båtklubbar kan sökas hos Leader.
Information om detta finns på: leadervattern.se.

8 Skrivelser
Bifogas protokollet.
9 Övriga frågor
ÖBF:s ekonomiska rapport kommer att skickas ut till styrelsen och
revisorerna i ÖBF en eller två dagar innan styrelsemötet.
10 Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Nästa AU: Vid behov.
Nästa styrelsemöte: måndagen den 6 september kl 18.00 på
Zoom.

Britt Axelsson
Sekr.

Björn Axelsson
Ordf.

TREVLIG SOMMAR

Bilaga
INKOMMANDE SKRIVELSER
till styrelsemötet onsdagen den 20 maj 2021
Båtliv: Nyhetsbrev v. 16 – 21.
Svenska Båtunionen: Anmälan om Sjösäkerhetswebbinarium 3 maj. (utskickat till
förtroendevalda i ÖBF)
Svenska Båtunionen: Nyhetsbrev april 2021. (utskickat till förtroendevalda i ÖBF)
Svenska Båtunionen: Medlemsavisering 2021.
Svenska Båtunionen: Inbjudan till BAS-konferens digitalt på Zoom, onsdagen den 19 maj kl
18.00–20.00. (utskickat till förtroendevalda i ÖBF)
Svenska Båtunionen: Inbjudan till ordförandekonferensen den 24 maj kl. 18.00 – 20.30 på
Zoom. Björn kommer att deltaga. (utskickat som info till styrelsen).
Norrköpings Kommun samhällsbyggnadskontoret:
• Minnesanteckningar från möte i Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd 5 mars
2021.
• Vattenmyndigheternas samrådsmaterial Vattenrådet Norra Östersjön 23 april 2021.
• Karta Fiskeområde.
• Budget och Verksamhet NMSB:s vattenråd 3 mars 2021.
• Dagordning möte NMSB vattenråd 19 maj 2021.
• Verksamhetsbeskrivning NMSB vattenråd 3 mars 2021.
• Vattenmyndigheternas samrådsmaterial Vattenrådet Södra Östersjön 23 april 2021.
• Ansökan sälskrämmor 2021. (utskickat till styrelsen)
Svenska Båtunionen: Motioner till Båtriksdagen 2022. (utskickat till förtroendevalda i ÖBF)
Svenska Båtunionen: Nyhetsbrev maj 2021. (utskickat till förtroendevalda i ÖBF)
UTGÅENDE SKRIVELSER
Svenska Båtunionen: Motion från ÖBF till Båtriksdagen 2022:
• Ändring i stadga eller direktiv ska förklaras med en tydlig text varför man vill göra
denna ändring.
Följande fyra (4) motioner är inlämnade tillsammans med Skånes-, Blekinges-, Smålands och
Östergötlands- Båtförbund
• Ingen alkoholförtäring på medlemmarnas (SBU:s) bekostnad.
• Kostnader för BAS.
• Inga arvoden till SBU:s förtroendevalda.
• Gällande användning av medlemsavgifterna.
Svenska Båtunionen: Uppmaning till SBU:s styrelse från ovanstående förbund att arbeta
offensivt med att utveckla ungdomsverksamhet och klubbutbildning.

