Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 12 oktober 2021
Styrelsemötet hölls via ZOOM
Närvarande

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

Frånvarande

Björn Altnäs, Robert Rajfors

1 Mötets öppnande och Dagordning
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Dagordningen godkändes.
2 Föregående mötesprotokoll
Protokoll från den 6 september 2021 godkändes och lades till
handlingarna.
3 Ekonomi/Medlemmar
Kassören Bo Svensson redovisade den ekonomiska rapporten,
som i förväg hade skickats ut till styrelsen, valnämnden och
revisorerna.
4 Medlemsavgiften till ÖBF 2022
På grund av Covid-19 har möten och sammankomster genomförts
digitalt.
Verksamheter har blivit inställda och uppskjutna till framtiden.
Detta har resulterat att omkostnader har varit betydligt lägre än
vanligt.
Styrelsen föreslår, att medlemsavgiften till ÖBF ska inte debiteras
för 2022, men att medlemsavgiften till Svenska Båtunionen ska
faktureras som vanligt.
Redovisat resultat +121 774 SEK den 11 oktober 2021.
5 Frågeformulär till medlemsklubbarna
Kansliet har tagit fram ett förslag på frågeformulär, som ska samla
in information om medlemsklubbar och om deras behov och
önskemål om ÖBF:s och SBU:s verksamhet.
Frågeformulärets innehåll diskuterades på styrelsemötet. Björn
skickar uppdaterat frågeformulär till styrelseledamöter, som ska
skicka sina kommentarer senast den 17 oktober till kansliet.
Sammanställning av svaren kommer att presenteras på
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Hemsida
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Båtklubbsdagen.
6 Arbetsordning för ÖBF
Det finns behov för uppdatering inom paragrafer
Informationsansvarig och Besiktningsansvarig.
Björn uppdaterar Arbetsordning för ÖBF och skickar den till
styrelseledamöter för synpunkter. Kansliet vill ha synpunkter
senast den 17 oktober.
7 Båtklubbsdag/Förbundsråd den 13 november
Trots att begränsningar för allmänna sammankomster har tagits
bort, ska vi fortsätta med försiktighet. Därför kommer
Båtklubbsdagen att hållas digitalt.
Kansliet tar fram förslag till program.
Inbjudan skickas till medlemsklubbar under vecka 42.
8 Göta Kanal 190 år
2022 är det 190 år sedan Göta kanal invigdes.
” Att genomföra en båtklubbsdriven kampanj för Allemansrätten
och säkert friluftsliv riktat mot vatten, cykel och fotburet friluftsliv
längs Göta Kanal under en sommarvecka 2022.
Svenska Båtunionen i samarbete Skaraborgs Båtförbund och
Östergötlands Båtförbund avser att genomföra en
informationskampanj kring allemansrätten och säkert friluftsliv på
och vid vatten.”
Björn kontaktar båtklubbar, som finns längs kanalen.
9 Årsplanering 2022
Årsplanering 2021 som underlag diskuterades om kommande
årets planering.
Björn skickar preliminär Årsplanering 2022 till styrelsemedlemmar.
10 Unionsrådet 20-21 november
Unionsrådet hålls på Elite Hotel Marina Tower Stockholm.
ÖBF kommer att vara representerat av Bo Svensson och Lars
Björkman.
11 Arbetsgruppsrapportering
Sören ska delta i ”Regionalt samrådsmöte sjöräddning Vättern”
den 25 november i Örebro.
Lars B ska delta i möte med Stångåns vattenråd den 26.10. på
Vårdnäs stiftsgård (öppet möte, ingen föranmälan) samt
i Skärgårdsrådets digitala möte den 26.11.
Lasse T: valnämndens arbete framskrider bra.

Seija: Då begränsningar för allmänna sammankomster har hävts,
kan Brand- och sjukvårdsutbildning genomföras. Två båtklubbar,
som står i tur, vill genomföra utbildningen på våren 2022 och ska
komma överens om datum med instruktören.
Sjösäkerhetsutbildning planeras till våren 2022.
12 Skrivelser
Bifogas protokollet.
13 Övriga frågor
ÖBF:s årsmöte 2022 blir ett fysiskt möte.
14 Nästa styrelsemöte
Planeringsmöte torsdagen den 4 november 2021 kl 18 - 20 via
Zoom.
15 Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.

Seija Nyström
Mötessekreterare

Björn Axelsson
Ordförande

Bilaga:
INKOMMANDE SKRIVELSER
till styrelsemötet den 12 oktober 2021
Linköpings kommun: Öppet möte med Stångåns vattenråd tisdagen den 26 oktober kl.
18.00-21.00 på Vårdnäs stiftsgård.
Carl Hamilton: Skärgårdsrådsmöte fredagen den 26 november kl.09.00-11.30, mötet hålls
digitalt.
Båtliv: Nyhetsbrev v.37.
Sjöfartsverket: Möte Samrådsgrupp Vättern torsdagen den 25 november kl.09.30 på
Räddningstjänsten Örebro. (utskickat till Sören och Robert)
Svenska Sjö och SBU: Erbjudande till tecknande av ny båtförsäkring. (utskickat till
förtroendevalda i ÖBF)
Vätternvårdsförbundet: Remiss: Program för samordnad nationell övervakning i Vättern.
(utskickat till styrelsen)
SBU: Nyhetsbrev, Webbinarier tillsammans med Transportstyrelsen.
SBU: Deltagarlista till Unionsrådet.
Jönköpings Segelsällskap: Ansökan till Barn och Ungdomsstipendiet. (skickat till Seija)
Linköpings Kommun: Fältexkursion: Fria vandringsvägar och stadsnära vattendrag i
Linköping med Stångåns vattenråd, torsdagen den 7 oktober kl 09.00-16.00. (utskickat till
styrelsen)
Länsstyrelsen Östergötland: Möjlighet att lämna yttrande angående: Avlysning av
vattenområdet på tre platser vid Arkösund i Norrköpings kommun i samband med simma och
springa loppet Farleden den 31 juli 2022.
SBU verksamhetschef Peter Karlsson: Verksamhetsbidrag från svenska Båtunionen.
(utskickat till förtroendevalda i ÖBF)

