Minnesanteckningar från ÖBF Ombudsträff/Båtklubbsdag den 11 november 2017
Lördagen den 11 november samlades ett 30 tal intresserade deltagare från 12
medlemsklubbar på Scandic Väst i Linköping för att delta i ÖBF ombudsträff/båtklubbsdag.
Dagen inleddes med att ordförande i ÖBF Björn Axelsson hälsade alla välkomna. Därefter
informerades det om försäkring, barn och ungdom, sjösäkerhet och miljö.
Björn Axelsson och Seija Nyström informerade om Svenska Sjös försäkringar.
Britt Axelsson och Seija Nyström ställde frågan om ÖBF skulle ha kvar barn och
ungdomsstipendiet på 10 000SKR eftersom ingen sökt stipendiet på flera år. Alla var eniga i
att stipendiet skulle finnas kvar och att det kunde stimulera båtklubbar att få i gång någon
form av barn och ungdoms aktiviteter i klubben och att det som redan är i gång har möjlighet
att utveckla arbetet med stipendiet.
Alexander Johansson gav information om väder och hur vindar kan ändra riktning till havs.
Seija Nyström informerade om SSRS-mötet den 5 oktober i Bråviken.
Lars Tiderman informerade från Samrådsmötet Sjöräddningen Vättern som hölls den 9
november.
Harald Mårtensson informerade om miljöarbetet i SBU och att miljön är allas ansvar.
Harald tog upp miljömål och miljömålsberedning. Några aktuella miljöfrågor som togs upp var
toalettfrågor, mikroplaster, skotbåtar, båtbottenfärger – vad får användas och var m.m, och
hamnboken.
Skärgårdsutvecklare Carl Hamilton som var inbjuden som gäst pratade om livet i skärgården
som rymmer både arbetsplats, friluftsliv och permanent boende.
Beslutades på mötet att höja bidraget från 1000SEK till 1500SEK till var och en av de 5
sjöräddnings stationer som ligger i vårt område( Visingsö, Karslborg, Loftahammar,
Vadstena och Arkö).
Det informerades om vad som ska diskuteras på unionsrådet den 18 – 19 november. Det blir
diskussionsgrupper i demokratifrågor, båtriksdagsordning, SBU miljöprogram och BAS.
Angelika Möbius från valnämnden önskade att båtklubbarna skulle komma in med
nomineringsförslag till intresserade av att arbeta i ÖBF.
Som avlsutning på dagen delades priser ut från tipspromenaden som Alexander Johansson
hade ordnat. Vinnaren blev Stefan Nyström från Bråvikens Seglesällskap. Grattis.
Ordförande Björn Axelsson tackade alla för en trevlig dag och ett bra möte och uppmanade
alla att ta det försiktigt hem eftersom dagen bjöd på snöoväder.
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