Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsekonferens den 15 januari 2022
Styrelsekonferensen hölls på Scandic Linköping City
Närvarande

Björn Axelsson, Britt Axelsson, Bo Svensson, Lars Björkman, Sören
Persson, Seija Nyström, Harald Mårtensson och Björn Altnäs.
Valnämnden: Lasse Tiderman och Jan-Åke Sallermo.

Frånvarande

Robert Rajfors

1 Mötets öppnande och Dagordning
Ordförande Björn Axelsson öppnade mötet och hälsade alla
välkomna.
Dagordningen godkändes.
2 Föregående mötesprotokoll
Protokoll 25 november 2021 godkändes och lades till handlingarna.
3 Ekonomi/Medlemmar
Ordförande Björn Axelsson lämnar tillfälligt över mötet till vice
ordförande Sören Persson.
Kassören Bo Svensson föredrog den ekonomiska rapporten.
Bo informerade om att under år 2021 hade ÖBF 10 489
medlemmar.
Fakturor på medlemsavgiften kommer att skickas ut i början av
mars. Fakturan ska vara betald senast den 15 april.
ÖBF har tidigare tagit beslut om att inte ta ut någon medlemsavgift
för 2022 på grund av att de planerade aktiviteterna för våra
medlemmar har varit inställda i 2 år på grund av pandemin. Fakturan
kommer endast av vara på Svenska Båtunionens medlemsavgift.
Redovisa resultat +104 790,48 SEK den 31 december 2021.
Vice ordförande Sören Persson lämnar över mötet till ordförande
Björn Axelsson.
4 Valnämnd
Sammankallande i valnämnden Jan-Åke Sallermo informerade om
att de har förslag på ny ordförande till ÖBF. Han kommer från Kinda
Båtklubb.
Valnämnden har ännu inte fått någon som vill ta över posten som
sekreterare när Britt avgår på årsmötet den 12 mars.
Valnämnden vill att vi alla hjälps åt att få någon som kan tänka sig ta
på sig sekreterare jobbet i ÖBF.
Postadress
c/o Britt Axelsson
Höglycke Kullen1
573 94 Ydre

E-post
kansli@batforbundet.se
Hemsida
www.öbf.se

Telefon
0705- 221348

Bankgiro
5668-2198

Organisationsnr
822001-6458

5 Förändringar i ÖBF
Hemsida: Harald Mårtensson har under många år ansvarat och
skött ÖBF:s hemsida men nu när Harald avgår på årsmötet så
behöver en annan ta över det uppdraget.
Bo Svensson var intresserad men ville först ha lite mer information
och praktiska övningar innan han åtog sig uppdrag fullt ut.
Harald och Bo planerar in tid för att träffas.
Kansli: Valnämnden har ännu inget förslag på sekreterare. Sören
Persson tar tillfälligt hand om kansliadressen.
Kopiator: Styrelsen tog beslut på att säga upp avtalet på Canon
gällande kopieringsmaskinen till den 15 mars 2022. Björn och Britt
ansvarar för att det blir gjort.
Förråd: Britt tar kontakt med AB Stångåstaden och ändrar namnet
på hyreskontraktet som nu står på Britt. Britt och Björn kommer
fortsätta att hyra halva förrådet av ÖBF.
Harald kommer att överlämna material som han nu har arkiverat
hemma hos sig till Lars Björkman. Materialet kommer att sparas i
förrådet. Det material som är eget-tillverkat av ÖBF kommer att
sparas i ÖLFA (Östergötlands läns arkiv).
Adressändring:
ÖLFA: Lars Björkman.
Blänket: Sören Persson.
Zoom: Sören Persson får inloggningen. Zoom är betald för 1 år fram
till en kostnad av 1795 SEK.
Swedbank: Ordförande Björn Axelsson kommer att lämna in sin
bankdosan och efter konstitueringen så får nya styrelsen ta kontakt
med banken.
One. com/Loopia: One.com kommer på e-post till kansliet och
Loopia kommer ändras adress till Bo Svensson.
Vätternvårdsförbundet: Sören Persson kommer vara
postmottagare.
Skärgårdsrådet: Lars Björkman ändrar adress till sig.
Vattenråden: Utskicken kommer på e-post till kansliet.
Göta Kanal: Lars Björkman kommer att ta över ansvaret för ÖBF:s
medverkan i projektet ”Göta Kanal 190 år”. Björn skickar ut
tidsplanen till berörda klubbar.

Historik: Harald uppdaterar ÖBF presentationen. Historiken som
finns kommer att läggas på one.com.
Stadgeändring: Om så behövs efter ÖBF:s årsmöte 12 mars 2022
så kommer Björn att ändra stadgan.
6 Årsmöte 2022
ÖBF planerar att hålla sitt årsmöte den 12 mars på Scandic
Linköping City.
Årsmöteshandlingarna kommer att skickas ut och finnas på ÖBF:s
hemsida under vecka 8.
Styrelsen diskuterade programmet. Björn Axelsson och Seija fick i
uppgift att ta kontakt med personerna i fråga.
Programmet kommer att finnas med i årsmöteshandlingarna.
7 Båtriksdagen 26-27 mars i Karlstad
Styrelsen beslutade att skicka 5 delegater till Båtriksdagen. Nya
ordförande i ÖBF, Björn och Britt Axelsson, Bo Svensson och Lars
Björkman.
ÖBF erbjuder delegaterna att ta med sig sina fruar.
ÖBF har haft en tradition att avgående erbjuds deltaga som ÖBF
representant på Båtriksdagen.
Harald erbjöds att vara med i Karlstad på Båtriksdagen men tackade
nej.
Beslutade att avgående ordförande Björn Axelsson får ÖBF:s
fullmakt.
Motionerna till Båtriksdagen gicks igenom.
ÖBF gick igenom nomineringsförslag till Båtriksdagen. Björn
Axelsson skickar dom till SBU:s valnämnd.
8 ÖBF enkät
Hur går vi vidare med enkäten och svaren? Svaren på enkäten
presenterades på Förbundsrådet i november och finns utlagt på
ÖBF:s hemsida.
Styrelsen var enig att den nya styrelsen som blir efter årsmötet får
gå vidare med svaren.
9 Skrivelser
Bifogas protokollet.
10 Övriga frågor
Britt påminde om att verksamhetsberättelsen ska skrivas och att hon
behöver få in uppgifter från styrelsen på aktiviteter de varit ute på
som representanter för ÖBF under år 2021.

Verksamhetsberättelsen ska skrivas på vid nästa styrelsemöte
torsdagen den 10 februari.
Styrelsemötet kommer att bli ett fysiskt. Lars Björkman tar reda på
om det är möjligt att vara i Linköpings Segelsällskaps klubbstuga.
Björn Altnäs förespråkade mer samarbete med andra Båtförbund
gällande besöksnäring, båtliv, friluftsliv mm.
Dessa informationer kan gälla miljökrav, säkerhetskrav,
bidragserbjudande mm. En region kan hantera frågorna på eget
sätt, varför det inte är självklart att ett Båtförbund som råkar ha
medlemmar i flera regioner har ett gemensamt budskap för sina
medlemmar.
ÖBF har redan kontakter med 4 länsstyrelser inom ÖBF:s
upptagningsområden.
11 Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Nästa AU: Om behov finns
Nästa styrelsemöte: torsdagen den 10 februari kl 18.00
Styrelsemötet kommer att vara i Linköpings Segelsällskaps
klubbstuga.

Britt Axelsson
Sekr.

Björn Axelsson
Ordf.

Bilaga

INKOMMANDE SKRIVELSER
till styrelsemötet den 15 januari 2022
Svenska Båtunionen: Inför nomineringen till SBU:s styrelse och vissa andra funktioner.
(skickat till styrelsen i ÖBF).
Svenska Båtunionen: Nyhetsbrev december 2021 och rättelse till nyhetsbrevet. (skickat till
förtroendevalda).
Svenska Båtunionen: Inbjudan till Båtriksdagen 25-27 mars 2022 på Elite Stadshotell i
Karlstad. (skickat till styrelsen).
Sjöräddningen Vättern: Protokoll från regionalt samrådsmöte sjöräddningen Vättern.
(skickat till styrelsen)
Göta Kanal: Erbjudande om rabatter på kanalen. (skickat till förtroendevalda)
Båtvikens Hamnförening: Uppsägning av medlemskapet i ÖBF. (utskickat till styrelsen).
Vätternvårdsförbundet: Enkät om kunskapsplattformen Vätternliv.
Skärgårdsrådet: Agenda Skärgårdsråd den 26 november 2021, mötet hålls på Zoom.
Skärgårdsrådet Carl Hamilton: Enkät om möjligheten att påverka arbetet med att göra ett
bättre utvecklingsprogram. Enkäten är gjord efter utvärderingen av ”Gemensamt
utvecklingsprogram för kust och skärgård Östergötland och Norra Småland 23030. (skickat
till Lars Björkman).
SSRS Vadstena-Motala: Julhälsning.
Svenska Båtunionen: Bekräftelse på Båtvikens Hamnförenings utträde från ÖBF.
Svenska Båtunionen: Motioner till Båtriksdagen 2022. (utskickat till styrelsen).
Svenska Båtunionen: Nyhetsbrev januari. (utskickat till förtroendevalda).

UTGÅENDE SKRIVELSER.
Båtvikens Hamnförening: Bekräftelse på uppsägningen om medlemskap i förbundet från
och med den 1 januari 2022. (skickat till styrelsen).
Svenska Båtunionen: Meddelat angående Båtvikens Hamnförenings uppsägning av sitt
medlemskap i ÖBF från och med den 1 januari 2022. (skickat till styrelsen).
Östergötlands Båtförbunds kassör: Påminnelse till båtklubbarna att snarast justera klubbens
medlemsantal i BAS.

