
 

 

Minnesanteckningar från ÖBF:s årsmöte den 16 mars 2019  

Östergötlands Båtförbund höll sitt årsmöte lördagen den 16 mars 2019 på Söderköpings Brunn. Ett 30-

tal medlemmar från 15 båtklubbar närvarade. Värd för mötet var Söderköpings Båtklubb. 

Inbjuden gäst var Kristian Ehrling från Svenska Båtunionen. 

Dagen inleddes med att ÖBF:s ordförande Björn Axelsson hälsade alla välkomna. 

Söderköpings Båtklubbs ordförande Örjan Johansson berättade lite historia Söderköpings Båtklubb 

som nästa år fyller 100 år. ÖBF:s överlämnade en blomma till värdklubben. 

Kristian Ehrling höll ett föredrag om ”Skatter – Moms? Nej tack”. 

Kristian tog upp att stadgar i båtklubben är väldigt viktigt och att man kanske ska se över sin 

ändamålsparagraf.  

För att vara begränsat skattskyldig ska klubben ha:  

Stadgar, Verksamhetsplan, Budget och Verksamhetsberättelse där lagen föreskriver dess fyra krav: 

-Ändamålskravet 

-Verksamhetskravet 

-Fullföljdskravet 

-Öppenhetskravet 

Det är viktigt att av ändamålet får inte framgå att föreningen eller föreningens medlemmar har ett 

ekonomiskt intresse. 

Verksamhetsplanen ska innehålla verksamheter för de ändamål som finns angivna i föreningens 

stadgar. 

Björn informerade om att SBU:S Båtriksdag kommer att vara i Linköping den 6-7 april. 

Motioner och propposioner  som ska behandlas på Båtriksdagen gicks igenom och om ÖBF:s 

ställningstagande till motionären samt SBU:s ställningstagande. 

Britt informerade om barn och ungdomsstipendiet. Britt informerade också om ÖBF:s Båtklubbsdag 

och 50-års jubileet som kommer att hållas på Viking Line Cinderella den 26-27 oktober. SBU kommer 

att skicka ut till klubbarna inbjudan och också vart/hur de ska anmäla sig. 

Harald gav information om miljökonferensen som hölls i Göteborg den 3 februari. Där det 

diskuterades om bottenfärger och gifter. 

Information från skärgårdsrådets möte den 15 mars, där en remiss kommer att skrivas om 

fiske fria områden mellan den 1 januari – 15 juni för att förbättra beståndet av abborre, gös och gädda, 

med start år 2020, därefter ska en utvärdering göras efter 5 -7 år. 

Sven-Arno Thorstensson som suttit som i valnämnden som suppleant avgick och avtackades med en 

blomma. 

 

Vid pennan 

Britt Axelsson 

 


