ÖSTERGÖTLANDS BÅTFÖRBUND
Anslutet till SBU

Protokoll styrelsemöte
Tid:

Måndag 5 september 2022 kl. 18.30

Plats:

LSS klubblokal Linköping

Närvarande: Anders Thorsén Yxne
Åse Skrubbeltrang
Sören Persson
Bo Svensson
Lars Björkman
Seija Nyström
Joachim Källsholm
1. Mötets öppnade/godkännande av dagordningen
Ordförande Anders öppnar mötet och dagordningen godkändes.
2. Föregående mötesprotokoll 5 maj 2022
Mötet godkände föregående protokoll.
Standardagenda enligt den till dagens möte beslutades.
3. Ekonomi/Medlemmar
Teckningsrätten hos banken är löst.
Andra och sista delbetalningen till SBU är genomförd.
Likvid på kontot
354 530,53 kr
4. Fokuspunkter detta möte
Hemsidan
Seija har haft möte med Harald och fått hjälp att ändra på den befintliga hemsidan.
Kontaktuppgifter för Lena ska tas bort från befintliga hemsidan.
Joachim tar kontakt med Carl Z på SBU angående upplägget kring nya hemsidan.
Fokusområden framåt
Joachim föreslår Miljö som ett kommande fokusområde och övriga i styrelsen tycker det låter bra.
Kan vi kontakta klubbarna och se hur de jobbar med miljöfrågor och undersöka om de vill ha
hjälp från oss? Har SBU framtaget informationsmaterial i ämnet som vi kan dra nytta av? Joachim
kontaktar SBU.
5. Arbetsgruppsrapportering
- Nu har vattenpest upptäckts inom vårat område.
6. Skrivelser in- och utgående
Lista bifogas.
7. Övriga frågor
BAS version 3
Ny version av BAS har lanserats under sensommaren/hösten med krav på utbildning via SBU. Vi
borde gå ut med information till våra klubbar och påminna de om möjligheten att nyttja BAScoacherna. Utbildning kan ordnas i Linköping. Åse skriver ihop information som kan skickas till
klubbarna.
Ledamöter i ÖBFs styrelsen efterfrågar behörighet att se mer i BAS. Bosse tittar på detta.

Planeringsmöten
Möten för arbete med hemsidan mm bör bokas. Önskemål finns om udda vecka men inget krav.
8. Mötets avslut
Nästa möte 11 oktober 18:30.

Åse Skrubbeltrang
Sekreterare

Bilagor
Inkommande skrivelser 2022-09-05

Anders Thorsén Yxne
Ordförande

Inkommande skrivelser
till styrelsemöte den 5 september 2022
Skaraborgs BF

Info 190 km Allemansrätt
Inbjudan avslutningsmöte 190 km Allemansrätt 25 september
Inbjudan till utveckling Insjöförbund, 18 nov

Skärgårdsrådet

Skärgårdsråd 30 september 2022
Inbjudan till Webbinarium bygga på landsbygden

SBU

Organisationsöversyn SBU enligt beslut båtriksdagen

Länsstyrelsen

Info om uppdrag om fågelområden enligt fågeldirektivet
Inbjudan till Vätterndagen 2022
Inbjudan till Friluftslivsfestival 30 oktober

