
 

 

MINNESANTECKNINGAR FRÅN ÖSTERGÖTLANDS BÅTFÖRBUNDS 

  50-ÅRS JUBILEUM/BÅTKLUBBSDAG  

Östergötlands Båtförbund firade sina 50 år gemensamt med båtklubbsdagen den 26-27 oktober 2019 

ombord på M/S Cinderella till Mariehamn. 

Vi var ett 40-tal från 16 medlemsklubbar som deltog på konferensen. 

Ordförande Björn Axelsson började med att hälsa alla välkomna.  

Svenska Båtunionens verksamhetschef Peter Karlsson informerade om de praktiska detaljerna, bland 

annat att vi går tillbaka till vintertid natten mellan lördagen och söndagen samt att svensk tid gäller 

på båten m.m. 

Kristian Ehrling ordförande i Lidingö Båtförbund och tidigare vice ordförande i Svenska Båtunionen 

gick igenom regelverk och villkor för ideell och allmännyttig verksamhet samt gav goda råd om 

miljöregler, stadgeskrivning och hur man bör redovisa verksamheten för att minimera risken för 

momsplikt och skattskyldighet. Kristian tryckte på hur viktigt det var för båtklubbar/föreningar att 

ändamåls paragraf, verksamhetsplan, budget och verksamhetsberättelse stämmer överens. 

Styrelsens ansvar var också något som Kristian informerade om och framför allt att det är hela 

styrelsen som har ansvar för verksamheten i båtklubben. 

Lördagen avslutades med mingel och en gemensam middag. 

Vid minglet överlämnade Svenska Båtunionens ordförande Christer Eriksson Svenska Båtunionens 

standar till ordförande i förbundet Björn Axelsson samt utbringade en skål och ett fyrfaldigt hurra för 

Östergötlands Båtförbund. 

Söndagen inleddes med Svenska Båtunionens ordförande Christer Eriksson som presenterade sig och 

Svenska Båtunionens verksamhet samt Unionsstyrelsens planer för framtiden. 

Unionsstyrelsen kommer att göra besök ute i förbunden på något styrelsemöte för att förbättra 

kontakten mellan förbund och Svenska Båtunionen. 

Fler kommer att engageras i kommittéarbeten. 

Tillsammans skapar vi det goda båtlivet. 

Från Svenska Sjö kom Lennart Lindorsson och berättade om Svenska Sjös arbete med att se till att 

det finns en bra båtklubbsförsäkring och en bra båtförsäkring för våra båtklubbsmedlemmar. 

Svenska Sjö kommer gärna ut till båtklubbarna och hjälper till att se över klubbarnas försäkringar. 

Stöld och skadeförebyggande insatser diskuterades. Båtsamverkan var också något som togs upp för 

diskussion. Svenska Sjö och Svenska Båtunionen har ett samarbete som kallas ”Stoppa tjuven” 

Nivå1,2 och 3, finns att läsa om på Svenska Sjös hemsida. 

Peter Karlsson Verksamhetschef för Svenska Båtunionen hade under sitt pass små grupparbeten där 

vi satt och fick tänka/diskutera och skapa en vision om hur båtklubbens verksamhet ser ut i 

framtiden och hur vi ska kunna nå dit fram. 
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Östergötlands Båtförbund ordförande Björn Axelsson presenterade ett förslag till årsplanering för 

2020. 

Seija Nyström överlämnade barn och ungdomsstipendiet på 10.000 SEK till Aspa Båtklubb för ett 

trevligt och lärorikt engagemang för de yngre barnen som fick pröva på både fiskelyckan och 

jollesegling samt att de fick lära sig att alltid bära flytväst vid aktiviteter vid och på vattnet.  

Lite tillbaka blickar gavs av Östergötlands Båtförbunds tidigare ordföranden Hasse Wetterlind och 

Harald Mårtensson. De berättade allvarliga händelser som inträffat men mest det roliga som hänt 

under åren de varit aktiva i Östergötlands Båtförbund. 

Harald Mårtensson från Munkeboda Båtklubb var ordförande 2004 - 2016 då han lämnade över 

ordförandeklubban till Björn Axelsson. Harald är fortfarande aktiv i förbundet. 

Hasse Wetterlind från Visingsö Båtklubb var med från 1996 – 2002 då han lämnade över 

ordförandeklubban till Jan-Olov Zetterlund från Askersunds Segel och Motorbåtsklubb. 

Harald Mårtensson har tagit fram en jubileumsskrift om vad som har hänt i förbundet de sista 10 

åren från vårt 40-årsjubileum som var år 2009. Tack Harald för det arbetet. 

 

Förbundet bildades den 28 februari 1969 och hette då Östergötlands Läns Båtförbund. 

Både 40- och 50-års jubileumsskriften finns på Östergötlands Båtförbunds hemsida. 

 

Vid pennan 

Britt Axelsson 

sekr. 

Östergötlands Båtförbund 

 

 

 

  

 

 

 


