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Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 25 april 2018 
 

 

Närvarande Björn Axelsson, Britt Axelsson, Harald Mårtensson, Alexander 
Johansson, Jan Nyman, Lars Björkman, Seija Nyström, Lars 
Tiderman och Björn Altnäs. 

  
Frånvarande Ulf Andersson. 
  

1 Mötets öppnande och Dagordning 
Ordförande Björn Axelsson hälsade alla välkomna. 
Dagordningen godkändes. 

  
2 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från den 17 mars 2018 godkändes och lades till 
handlingarna. 
Årsmötesprotokollet från den 17 mars 2018 är justerat och klart. 

  
3 Ekonomi/Medlemmar 

Kassör Jan Nyman redovisade den ekonomiska rapporten. 
 
Vid dags datum är det 6 medlemsklubbar som inte betalat in 
medlemsavgiften till ÖBF/SBU, kassören skickar ut en påminnelse 
till klubbarna och med en förseningsavgift på 50SEK. 
Medlemsavgiften skulle ha varit betald senast den 15 april 2018.  
 
Redovisat resultat 601 729,82SEK den 24 april 2018. 

  
4 Information från Båtriksdagen 

Rapport bifogas protokollet. 
  

5 GDPR – utbildning till klubbarna 
Det har gått ut ett erbjudande från SBU om att erbjuda klubbarna 
utbildning i GDPR. Klubbar som är intresserade av utbildning ska 
anmäla detta till sina respektive båtförbund. Till ÖBF har 3 klubbar 
anmält sitt intresse. ÖBF återkommer när vi har plats och datum för 
utbildningen. 
ÖBF kommer att kontakta Sommens sjöråd för att eventuellt ha 
utbildningen tillsammans med intresserade klubbar där i från. 
 
Utbildningen kommer att hållas av Patrik Lindqvist som är anställd 
på SBU kansli. 

  
6  Båtklubbsdagen 10 november 2018 

Britt Axelsson kommer att ta in minst 3 offert till nästa styrelsemöte 
den 30 maj och redovisa dessa för styrelsen och sedan tar styrelsen 
beslut på vart Båtklubbsdagen kommer att hållas.  
Program för dagen diskuterades, Lars Björkman och Björn Altnäs 
fick i uppdrag av styrelsen att ta kontakt med föreläsare. 

mailto:kansli@batforbundet.se


  
7 ÖBF;s 50-års jubileum år 2019 

På Årsmötet den 17 maj gjordes en förfrågan om en båtresa till 
Åland (Mariehamn) skulle kunna vara ett alternativ till att fira ÖBF 
50-år. Årsmötet gav sitt godkännande till att undersöka möjligheten 
och kostnader, detta redovisas sedan på Båtklubbsdagen den 10 
november år 2018. Britt och Björn Axelsson fick i uppdrag av 
styrelsen att arbeta vidare på det. 

  
8 Båtriksdagen år 2019 i Linköping 

Britt och Björn redovisade vart i planeringen man är inför 
Båtriksdagen år 2019. 
Det som är aktuellt nu är att den 28 maj kommer SBU;s kanslichef 
Peter Karlsson och ekonomiansvarig Cecilia Obitz att tillsammans 
med Britt och Björn besöka Frimurarehotellet för att titta och 
godkänna lokalerna som är bokade. Därefter kommer Britt och Björn 
att arbeta vidare med planering och bokningar av program. 

  
9 Arbetsgruppsrapportering 

Björn rapporterade att han tillsammans med Lars Tiderman, Britt 
Axelsson varit ute hos båtklubbar på årsmöten och informerat om 
ÖBF och SBU samt vad som ingår i medlemsavgiften, t.ex. 
försäkring, Båtliv etc. Mötena har varit uppskattande. På mötena är 
också valnämnden med och informerar om valnämndens arbete 
samt att de behöver hjälp från klubbarna med nomineringar till 
förbundsstyrelsen. 
 
Ytterligare två klubbesök är inbokade under våren. 
 
Lars Björkman och Harald Mårtensson informerade om möte från 
Vindåsens och Skärgårdens vattenråd den 26 mars 2016. Där 
diskuterades generellt om vandringshinder i vattendrag och vad som 
kan/bör göras åt dessa specifikt i Vindån. 
 Information gavs om översiktligt om vattenförvaltningen cykel 2016 
– 2021 med särskilt fokus på vattenbrist samt avrinningsfördröjande 
åtgärder ska komma att hanteras i kommande åtgärdsprogram. 
 
Lars Tiderman informerade om att ett samrådsmöte sjöräddningen 
Vättern kommer att vara den 8 maj 2018 i Jönköping. Lars kommer 
att deltaga. 

  
10 Skrivelser 

Bifogas protokollet. 
  

11 Övriga frågor 
Alexander Johansson och Jan Nyman informerade om att det inte 
var många anmälningar till Sjösäkerhetsutbildningen den 12 maj på 
Arkö. Sista anmälan är den 28 maj. Om inga fler anmälningar 
kommer in så beslutade styrelsen att utbildningen ställs in. Om så 
skulle vara fallet meddelar Alexander och Jan det till de som gjort en 



intresseanmälan för att deltaga. 
 
Alexander påminner klubbarna om möjlighet till brandutbildning ute i 
egna klubben. 

  
12 Mötets avslutning  

Ordförande Björn Axelsson tackade för mötet och förklarade mötet 
avslutat. 

  
 Nästa AU: torsdagen den 24 maj.  

 Nästa styrelsemöte: torsdagen den 31 maj. 
  
  
  
  
  

 
Britt Axelsson                                      Björn Axelsson 

 Sekr.                                                    Ordf. 
  
  

 



Bilaga 

INKOMMANDE SKRIVELSER  

till styrelsemötet den 25 april 2018   

Länsstyrelsen Östergötland: Remiss av regional handlingsplan för grön infrastruktur. 

Länsstyrelsen Östergötland: Ansökan om avlysning av vattenområden vid Arkösund i 

samband med arrangemanget Farlden. 

Stångåns Vattenråd: Skogens vatten tisdagen den 29 maj kl. 09.00 – ca 16.00, samling vid 

Kisa resecentrum kl 09.00 för gemensam bussfärd, anmälan senast 21 maj. 

Svenska Båtunionen: Nyhetsbrev #2 och  Nyhetsbrev #3. 

Region Östergötland och Vattenbrukscentrum Ost: Musselodling i Östersjön, den 12 juni 

kl. 9.30 – 14.00 i Skärgårdsbyn Mon, Sankt Anna. 

Skärgårdsrådet: Inbjudan till skärgårdsråd fredagen den 13 april i Oskarshamn. 

Båtliv: Båtlivs Nyhetsbrev v. 15. 

Aspa Båtklubb: Verksamhetsberättelse för 2017 och tillbakablickar samt aktuell info och 

tillbakablickar. 

Vätternvårdsförbundet: Kallelse till förbundsstämma fredagen den 4 maj på Almnäs Bruk i 

Hjo, anmälan senast den 27 maj. 

Svenska Båtunionen: Årsbetalning för 2018. 

Övre Motala Ström: Informationskväll tillsammans med sportfiskarna den 7 maj kl. 18.00 

på Vreta kluster, Ljungsbro. 

Övre Motala Ström: Informationsdag om strömmande vatten och om vattenprojek i 

Östergötland, den 27 mars kl 17.30 i Motala Folkets hus. 

Nedre Motala Ströms och Bråvikens Vattenråd: Minnesanteckningar från möte den 21 

februari 2018. 

Tekniska verken: Vandrarmusslans invandringshistoria i Sverige. 

Länsstyrelsen Östergötland: Inbjudan till dialog om remissen för Östergötlands 

handlingsplan för grön infrastruktur, den 11 april kl. 09.00 – 11.30 på Länsstyrelsen 

Östergötland. 

Svenska Fyrsällskapet: Blänket 2018:2 Årg 22. 

Swedbank: Bekräftelse verklig huvudman. 

Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd: Inbjudan till stormöte, torsdagen den17 

maj, kl.16.30 på Borgs vattenverk i Norrköping. 

Sjöräddningssällskapet: Trossen nr 2. 

 

 



 
 

Protokoll från Årsmöte den 17 mars 2018 i Linköping 
 

1. Röstlängden fastställdes. 14 av 52 anslutna båtklubbar representerade 67 av 289 
röster. 

2. Mötet öppnades av förbundets ordförande Björn Axelsson. 

3. Dagordningen godkändes. 

4. Till årsmötets ordförande valdes Birger Edelberg, Munkeboda Båtklubb och till 
sekreterare Seija Nyström, Bråvikens Segelsällskap. 

5. Att justera mötets protokoll, jämte ordförande, valdes Stefan Nyström, Bråvikens 
Segelsällskap och Gert Möbius, Visingsö Båtklubb. 

6. Till rösträknare valdes Stefan Nyström, Bråvikens Segelsällskap och Gert Möbius, 
Visingsö Båtklubb. 

7. Beslut fattades att årsmötet var i behörig ordning utlyst. 

8. Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2017 föredrogs. Det beslöts att lägga 
dessa till handlingarna. 

9. Förbundets revisor Karl-Göran Gustafsson läste upp revisionsberättelsen för 2017. 
Revisorernas förslag var att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
Det beslöts att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

10. Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

11. Inga motioner har inkommit. Tre stycken propositioner föredrogs. 
 
Proposition nr 1 innehöll förslag om att överskottet från 2017, 20 674,33 SEK, skall 
överföras till 2018 års räkning. Mötet biföll propositionen. 
 
Proposition nr 2 innehöll förslag om att behålla förbundsavgifterna för år 2018 på 
oförändrad nivå. Mötet biföll propositionen. 
 
Proposition nr 3 innehöll förslag om stadgeändring. Ett tillägg ska införas förslagsvis i 
stadgan § 11 med lydelsen, att kallelse samt övriga handlingar kan skickas elektroniskt 
till anslutna klubbar. Mötet biföll propositionen.  
Stadgeändring ska beslutas vid kommande extra årsmöte. 

12. Styrelsen föredrog inkomst- och utgiftsstat för 2018. Årsmötet beslöt att fastställa 
denna. 

13. Styrelsen föredrog preliminär budget för 2019. Det beslöts att lägga detta till 
handlingarna. 

14. Till förbundets ordförande i två år valdes Björn Axelsson, Linköpings 
Motorbåtsklubb. 

15. Till förbundets kassör i två år valdes Jan Nyman, Munkeboda Båtklubb. 

16. Till styrelseledamot i två år valdes Lars Björkman, Linköpings Segelsällskap. 



 
17. Till styrelsesuppleant i två år valdes Harald Mårtensson, Munkeboda Båtklubb. 

18. Till styrelsesuppleant i två år valdes Björn Altnäs, Söderköpings Båtklubb. 

19. Till styrelsesuppleant i ett år, fyllnadsval, valdes Ulf Andersson, Kinda Båtklubb. 

20. Till revisor i två år valdes Tore Nanneson, Linköpings Segelsällskap. 

21. Till revisorssuppleant i ett år valdes Sture Bång, Munkeboda Båtklubb. 

22. Till ledamöter i valnämnden för ett år valdes Carl-Gustaf Bigfeldt, Kinda Båtklubb 
och Angelica Möbius, Visingsö Båtklubb och Jan-Åke Sallermo Munkeboda 
Båtklubb. 
Ordförande och sammankallande är Carl-Gustaf Bigfeldt. 

23. Till suppleant i valnämnden för ett år valdes Sven-Arno Thorstensson, Söderköpings 
Båtklubb. 

24. Styrelsen föredrog program för år 2018. Det beslöts att lägga detta till handlingarna. 
Förbundets ordförande välkomnade medlemmar i båtklubbar att komma och följa 
styrelsemöten. 

25. Ordförande tackade för förtroendet och förklarade årsmötet avslutat. 

26. Övriga frågor: 
 
Valnämndens ordförande Carl-Gustaf Bigfeldt vädjade för alla klubbar att komma 
med förslag för nya styrelseledamöter. 
 
Förbundets ordförande Björn Axelsson informerade, att styrelsen kommer gärna till 
klubbar och informerar om Östergötlands Båtförbund. 
Valnämndens representant kommer att följa med styrelsen. 
 
 

Linköping den 25 mars 2018 

 

 

Seija Nyström, sekreterare    Birger Edelberg, ordförande 

 

Justeras: 

 

 

Stefan Nyström     Gert Möbius 

 

 

 

 



 
 

 

MINNESANTECKNINGAR FRÅN BÅTRIKSDAGEN DEN 7-8 APRIL ÅR 2018. 

Båtriksdagen hölls på Gothia Tower i Göteborg. I samband med båtriksdagen firades det att Svenska 
Båtunionen fyllde 90 år. Alla förbund utan ett var representerat och tillsammans var vi ca 200 
personer som deltog. Västkustens Båtförbund stod som värdförbund för båtriksdagen. 

Lördagen inleddes med att ordförande i Västkustens Båtförbund Lars Brickzén hälsade alla välkomna. 
Camilla Nyman VD i Göteborg & Co hälsade oss välkomna till Göteborg och berättade lite om vad 
som planeras för Göteborg i framtiden, bland annat att det kommer byggas många nya bostäder nära 
vattnet. 

Ordförande i Svenska Båtunionen Bengt Gärde öppnade båtriksdagen år 2018 och 
verksamhetschefen Peter Karlsson föredrog allt det praktiska inför helgen. 

Lördag eftermiddag var tillägnat åt utskottsarbete. Det var två utskott, i utskott 1 satt Göran Persson 
från Roslagens Båtförbund ordförande och i utskott 2 satt Björn Axelsson från Östergötland 
Båtförbund ordförande.  
I utskotten behandlades motioner och propositioner. I år var det 21 stycken inlämnade motioner och 
4 propositioner, dessa var uppdelade i de 2 utskotten. 

På lördagskvällen intogs en gala middag på 29:de våningen i torn 3. Vi bjöds på champange och 
mingel och i samband med minglet delades det också ut silver och guldnålar samt guldplakett till 
delegater som arbetat för båtlivet en lång tid. 
Middagen bestod av förrätt: kalvtartar, varmrätt: algrimmad slätvar samt en efterrätt som bestod av 
björnbär i punsch. Toastmaster var Harald Treutiger och musiken bestod av en blåsorkester. 

På söndagen återupptogs båtriksdagen med redovisning från utskotten samt att beslut togs på 
motioner och propositionerna. 

 Efter sluten röstning i personvalen till unionsstyrelsen valdes 3 nya ledamöter in i styrelsen, Sören 
Löfgren Saltsjö Mälarens Båtförbund, Ulf Grape Roslagens Båtförbund och Han Öhlund Västerbottens 
Båtförbund.  
 Som skattmästare omvaldes Lasse Karlsson Västkustens Båtförbund. Valnämnden omvaldes för 1 år 
samt omval på deras personliga ersättare för 1 år. Omval 2 år på revisor Leif Zadig och 
revisorsuppleant Peter Myrman. I förtjänstteckennämnden valde 2 nya kandidater in för 1 år, Sten 
Olsson Bottenvikens Båtförbund och Göran Persson Roslagens Båtförbund, Bengt Gärde blev omvald 
på 1 år. 

Vice ordförande Christian Erling avslutade båtriksdagen år 2018 och tackade alla för visat intresse. 
Verksamhetschefen Peter Karlsson aviserade nästa års Båtriksdag som kommer att hållas på 
Frimurarehotellet i Linköping. 

Vi som representerade ÖBF på båtriksdagen var Harald Mårtensson, Björn Axelsson, Britt Axelsson 
Seija Nyström, Stefan Nyström och Lars Tiderman. 

 

Vid pennan 
Britt Axelsson 
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