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Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 2 mars 2022 
Styrelsemötet hölls via Zoom. 
 
 
Närvarande Björn Axelsson, Lars Björkman, Harald Mårtensson. Sören Persson, 

Bo Svensson,  
 
Nominerade inför årsmötet hade bjudits in och deltog på mötet: 
Joachim Källsholm, Lena Samuelsson, Åse Skrubbeltrang, 
Anders Thorsén Yxne 

  
Frånvarande Björn Altnäs, Seija Nyström, Robert Rajfors 
  

1 Mötets öppnande och Dagordning 
Ordförande Björn Axelsson öppnade mötet och hälsade alla 
välkomna. 
Dagordningen godkändes. Suppleant ersätter frånvarande ledamot. 
Harald Mårtensson utsågs till protokollförare. 

  
2 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll 10 februari 2022 godkändes och lades till handlingarna. 
  

3 Ekonomi/Medlemmar 
Kassören Bo Svensson föredrog den ekonomiska rapporten, som 
varit utskickad till styrelsen före mötet. 
Bo informerade om att 31 december 2021 hade ÖBF:s klubbar  
10 430 medlemmar redovisade enligt BAS. 
ÖBF:s tillgångar per den 28/2 2022 redovisades till 444 071:16. 
. 

  
4 Årsmötet 12 mars 2022 

Det är nu klart med 3 olika föreläsningsämnen på årsmötet. 
SSRS Motala informerar, Brand-sjukvårdsutbildningen presenteras 
och Medborgarskolan informera om möjliga samarbeten. 
Vi beslöt att vi inleder med det Extra årsmötet direkt på morgonen. 
ÖBF-information av respektive ansvarig enligt våra arbetsgrupper. 
Genomgång av motionerna till kommande Båtriksdag görs av Bo S. 
och Lars B. 
Tyvärr dåligt med anmälningar. Vi är nu 25 st. totalt. 
Sören P. kontaktar hotellet för avstämning av antal och mat-tider. 
 

  
5 Historiska dokument på One.com 

Dokumenten från kansliet kommer att finnas på ÖBF:s arkiv på 
One.com, som vi även utnyttjar för vår hemsida. Mycket är flyttat dit 
och Björn A. visade hur man hittar dit och på hur strukturen på 
arkivet ser ut. 



Bo S. Redovisade från, diskussion i samband med ordförande- 
konferensen, om SBU:s alternativ till förbundshemsidor. 
Mycket av ÖBF:s historia finns, och har publicerats på vår hemsida. 
Vi pratade också om den fysiska arkivering av dokument som vi har 
genom medlemskap i Östergötlands Arkivförbund  
 

  
6  Båtriksdagen 26-27 mars i Karlstad 

Björn A. meddelar att han och Britt A. inte kan delta i BRD. Det 
innebär att Bo A. företräder ÖBF med Lars B. som ersättare enligt 
inlämnad fullmakt. Totalt kommer vi att bli fem som deltar. 
Viktigaste motionen är att argumentera för, anser vi vara att avskaffa 
arvodena inom SBU:s förtroendevalda funktionärer, då kostnaden 
för arvoden, riskerar höjda medlemsavgifter för sin finansiering. 
ÖBF:s nomineringsförslag skickades med mail den 20/1, men SBU 
påstår att de inte kommit in i tid och därför inte redovisats i 
Båtriksdagshandlingarna. Detta trots att tidsstämplarna i mailet klart 
visar att de skickats in i tid. Efter framförda synpunkter försöker man 
från SBU att delegera till BRD om att förslagen ändå ska 
godkännas. Vad värre är, är att i denna slarviga hantering av SBU, 
så har även den nomineringsblankett med våra förslag, som 
skickats i förtroende till SBU:s valnämnd, skickats ut till alla förbund 
och lagts ut på hemsidan. Efter skarp kritik för detta har den nu 
tagits bort från hemsidan. 
 

  
7 Ordförandekonferensen 

Bo S. Redovisade en sammanfattning från Ordförandekonferensen. 
Främst diskuterades SBU:s vision och mål och där man sökte stöd 
för en budget 2023/2024, som bygger på en kraftig höjning av 
medlemsavgifterna. Förbundsrepresentanterna kunde inte enas om 
att ge det stödet. Frågan kommer ju upp på BRD för beslut. 
Presentationerna från mötet finns på SBU:s hemsida. 
 

  
8 Göta Kanal 190 år 

Lars B. har deltagit i möte med gruppen som jobbar med aktiviteten. 
Fortfarande finns det en del oklarheter. Söderköpings BK är säkrast 
med på spåret, LSS och Munkeboda BK är försiktigt positiva men 
Motala BK Tegelviken har gett besked att de inte kan delta. 
Lars jobbar vidare med aktiviteten och kommer att presentera läget 
vid vårt årsmöte. 
 

  
9 Arbetsgruppsrapportering 

Inte så mycket att rapportera. Lars har deltagit i SBU:s 
Miljökonferens som hölls digitalt den 17 februari. Aktuella frågor var 
bl.a. bottenfärger och båtplatser på land. Presentationer från 
föreläsarna finns på SBU:s hemsida. 
Joachim K. Framhåller att medlemstillströmningen behöver öka. 
Lena S. tycker att det är mycket nytt, men intressant. 



Anders T.Y. anser att det finns en del att ta i. 
 

10 Skrivelser 
Bifogas protokollet. 
 

11 Övriga frågor 
GDPR diskuterades och vi presenterade det ”Samtyckesavtal” som 
vi har använt och där alla i styrelsen har godkänt att finnas med i 
olika dokument. 
Björn A. lovade att skicka ut avtals-blanketten till de nya. 
På fråga till våra gäster fick vi OK att de finns med detta protokoll. 
 

  
12 Mötets avslutning 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet med en 
kommentar om att det fungerat bra med mötet via Zoom. 

  
  

 
 

  
 Nästa AU: Om behov finns. 

 
 Nästa styrelsemöte:  

Troligen efter årsmötet, nya styrelsen beslutar. 
 

  
  
  
  
  

 
 
Harald Mårtensson                                      Björn Axelsson 

 Protokollförare.                                                    Ordf. 
  
  

 



Bilaga 
 

Inkommande skrivelser 
till styrelsemöte den 2 mars 2022 

 
 
Vattenrådsmöte: Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd 2022-03-16 
            Anmälan senast 27 februari via e-post 
  
Skärgårdsrådet: Sammanfattning av doktorsavhandling  

          Hållbar landsbygdsutveckling  
          Carl Hamilton 
 

Länsstyrelsen: Avlysning av vattenområde i Stångån i Linköping. 
       Möjlighet till yttrande skall senast inkomma den 11 mars 2022 
       Christel Nath 
 
Skärgårdsrådet: Mötesanteckningar från skärgårdsrådet 26 november 2021 
         Carl Hamilton 
 
Havs och kustplanering: Länsstyrelsen Nyhetsbrev nummer 1, 1 februari 2022 
 
Östergötlands Arkivförbund (ÖLFA): Kallelse till årsmöte 23 mars. 
 


