
ÖSTERGÖTLANDS BÅTFÖRBUND 

Anslutet till SBU 

 

Protokoll styrelsemöte 
 

Tid: Tisdag 11 oktober 2022 kl. 18.30 

 

Plats: LSS klubblokal Linköping 

 

Närvarande: Anders Thorsén Yxne 

  Åse Skrubbeltrang 

  Sören Persson 

  Bo Svensson 

  Lars Björkman 

  Seija Nyström 

 

Frånvarande: Joachim Källsholm 

 

1. Mötets öppnade/godkännande av dagordningen 

Ordförande Anders öppnar mötet och dagordningen godkändes. 

 

2. Föregående mötesprotokoll 9 september 2022 

Mötet godkände föregående protokoll. 

Omtag ska tas kring hemsidan och arbetet med miljö. 

 

3. Ekonomi/Medlemmar 

Bo presenterar budgetförslag för 2023 och ber alla att se över den inför nästa möte. 

Bo skickar ut tidigare budget och utfall från innan pandemin för jämförelse. 

Likvid på kontot 350 935,18 kr 

 

4. Fokuspunkter detta möte 

Hemsidan 

Joachim har gjort ett gediget arbete kring uppstart av hemsidan. Stor eloge för detta. Anders 

kontaktar Joachim för omtag i frågan. Diskussion hölls kring att börja i liten skala för att sedan 

fylla på allt eftersom. Liten skala skulle kunna vara: info från SBU samt ÖBFs kontaktuppgifter, 

senaste årets protokoll, ansluta klubbar och kanske något mer. Frågan parkeras för stunden och 

återupptas senare. 

 

Miljö 

Utifrån den återkoppling som Joachim fick från SBU angående våra tankar kring miljöarbetet så 

känns det rätt att ha det som fokusområde. Omtag behövs även här. 

 

Förbundsrådet 12 november 

Åse gör utskick omgående angående mötet inklusive påminnelse om ansökan gällande Barn- och 

ungdomsstipendium. Agendan diskuterades och uppdaterades delvis. Zoom-möte med fokus på 

agenda bokas torsdag 13 oktober 2022 kl.19.00-20.00. Trots kort framförhållning så var det den 

tid som passade bäst i närtid för de som deltog vid detta möte. 

 

5. Arbetsgruppsrapportering 

- Vätternvårdsförbundet: Mycket fokus på Vätternvatten till Örebro samt PFAS. Se rapport som 

Lars skickat via mail. 

 

 

 

 

 



 

 

6. Skrivelser in- och utgående 

Uppdaterad lista bifogas. 

Åtgärder/uppföljning inkomna skrivelser 
- Sören deltar vid Vätternvårdsförbundets möte/workshop 17 oktober i Hjo 

- Seija och Lars deltar vid Vattenrådsmötet 19 oktober i Kisa 

- Sören deltar vid RSS/SAR-möte Hjo i 7 december 

- Åse anmäler sig till förvaltningsgruppsmötet för förbundshemsidor den 24 oktober och deltar om 

det blir det datumet. Bosse kollar vilka datum som passar honom och anmäler sig. Vi deltar som 

åhörare och ev knyta kontakter med andra som har hemsida via SBU. 

- Björn och Britt har sagt upp sin del av förrådet (se mer info under Övriga frågor) 

Utgående skrivelser 

- Inbjudan förbundsråd inklusive information om barn- och ungdomsstipendium (Åse) 

- Återkoppling uppsägning av Björn och Britts förrådsdel (Bo) 

 

7. Övriga frågor 

Förrådet 

Björn och Britt har sagt upp sin del av förrådet. Bo har ordnat med uppsägning av det gamla 

kontraktet och sen ordnat nytt kontrakt och nyckelavtal. Nyckelavtalet är signerat av Lars då han 

har kvitterat ut en nyckel. 

Bo och Lars ser över ÖBF’s innehåll i förrådet till nästa möte för att se om behovet av förråd 

kvarstår. 

 

Seijas frågor (som ej besvarats tidigare i protokollet) 

- Vilken information ska vi förmedla till båtklubbar via email 

Vi stämmer av vid varje styrelsemöte vilka dokument som ska skickas ut till klubbarna. 

 

- Vem ska skicka information till båtklubbarna 

Åse gör utskick via kanslimailen. Svar vidareförmedlas till hela styrelsen. 

 

- Till vem/vilka i båtklubbarna ska email skickas 

Kontaktperson för respektive klubb. Listan finns i filarkivet. Åse skickar länk/instruktioner i mail 

så att alla i styrelsen hittar listan. 

 

- Alla kallelser, rapporter, förslag som önskar synpunkter från ÖBF och liknande, som kommer 

elektroniskt till kansli-adressen, ska vidarebefordras till alla styrelseledamöter. 

Åse hanterar detta. 

 

8. Mötets avslut 

Nästa möte tisdag 8 november 2022 18:30 Scandic City Linköping (Anders bokar). 

(obs ändrat datum, inget möte fredag 11 november) 

 

 

 

 

 
Åse Skrubbeltrang   Anders Thorsén Yxne  

Sekreterare    Ordförande  

 

Bilagor  
Inkommande skrivelser 2022-10-11 

 



Inkommande skrivelser 
till styrelsemöte den 11 oktober 2022 

 
 
Vätternvårdförbundet Inbjudan workshop revidering av vattenvårdsplanen 

för Vättern 14 oktober Gränna, 17 oktober Hjo 
 
Linköpings kommun  Öppet möte Vattenråd Stångån 19 oktober 
 
Sjöfartsverket RSS-möte Räddningstjänsten Hjo 7 december 
 
SBU Kallelse förvaltningsgruppsmöte för 

förbundshemsidor 
 
Björn och Britt Uppsägning del av förråd 
Axelsson 


