
Program till årsmöte 
 
 
Härmed kallas representanter för anslutna klubbar/sällskap, styrelse och övriga funktionärer inom 

förbundet, samt övriga intresserade medlemmar till 
Östergötlands Båtförbunds Årsmöte 2020 

 
 
Tid:  Lördagen den 14 mars 2020 
Plats:  Olshammarsgården Aspa 
  
Program: Kl. 09.30 Samling med kaffe och smörgås. 
 Kl. 10.00 Inledning av ÖBF:s ordförande Björn Axelsson. 

Aspa Båtklubb presenterar sig. 
 Presentation och lite historia från platsen vi är på. 
Kl.11.00 Östergötlands Båtförbunds framtid 

 Kl. 12.00 LUNCH  
Kl. 13.00 Utprickningen i Norra Vättern, föreläsare Johan Bergsten. 
Kl.13.45 ÖBF informerar, bl.a. Båtriksdagen 2020. 
Kl. 14.30 Kaffe med dopp  
Kl. 14.45 Årsmötesförhandlingar. (se bifogat brev angående valen) 

  
 
Anmälan som är bindande görs senast söndagen den 1 mars till:   
Kansliet. 
E-post: kansli@batforbundet.se 
  
 
Fullmakt insändes till ÖBF senast måndagen den 9 mars till: 
kansli@batforbundet.se  
 
eller per post:              
Östergötlands Båtförbund 
c/o Britt Axelsson 
Höglycke Kullen1 
573 94 Ydre 
         
Årsmötet är avgiftsfritt, dock kan klubb vars deltagare utan giltigt förfall uteblir  
att debiteras 200 kronor per utebliven deltagare. 
 
För reseersättning svarar deltagares egna klubb/sällskap. 
 
 
 
Välkomna! 
 
 
Linköping, februari 2020 
 
Styrelsen 



Bilaga 
 
 
 
Hej  
Östergötlands Båtförbund verkar för att medlemmar ska kunna utöva båtlivet på bästa sätt, både ur 
medlemmens och ur naturens perspektiv. 
Styrelsen i Östergötlands Båtförbund (ÖBF) är mycket bekymrad över att intresset är så litet från 
klubbmedlemmarna att hjälpa till i styrelsen för ÖBF. Vi vet att valnämnden har skickat ut ett 
brev. Styrelsen behöver förnyas, halva styrelsen kommer att avgå inom snar framtid. Inför årets 
val saknas kandidat till kassörs uppdraget. Så att ta chansen att ingå i ett glatt gäng är både 
stimulerande och lärorikt. 
 
ÖBF är för närvarande ett väl fungerande förbund men vi ser en framtid då ÖBF inte har fullt antal 
funktionärer. Vad ska vi göra då? Lägga ner förbundet? Gå ihop med något annat förbund? Ja hur 
vill ni medlemsklubbar att ÖBF ska verka och fungera i framtiden? Tänk till! 
Inom ÖBF finns ca 10 500 medlemmar, det borde finnas några som är intresserade av att arbeta i 
förbundet. Det är många som tidigare som gjort ÖBF välkänt och respekterat. Detta är något att 
förvalta och utveckla! 
Styrelsen ber er ta ert ansvar, så ta ett varv till inom era klubbar och fråga alla medlemmar om 
någon är intresserad. Det behöver inte vara någon från styrelsen i er klubb.  
Ingen ska behöva känna att det ska vara betungande att vara en av 10 i ÖBF:s styrelse. Vi hjälper 
varandra och är oftast två (2) för varje uppdrag och vi brukar ha kul. 
Under året har vi 7–8 styrelsemöten inom ÖBF och det finns möjlighet till att delta på Svenska 
Båtunionens två (2) möten varje år. Där påverkar vi tillsammans med andra förbund det samlade 
båtlivet i Sverige. Vi utför även lobbyarbete för båtlivet riktat mot våra regionala beslutande 
myndigheter. 
Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör, 4 ledamöter samt 3 suppleanter. 
Se http://batforbundet.se/OBF_arkiv/Arbetsordning_f_OBF_2019_utg_20190318.pdf  
för beskrivning av arbetsuppgifter inom ÖBF. 
Några i styrelsen har suttit väldigt länge och styrelsen behöver nya krafter med nya infallsvinklar. 
 
Har ni något förslag på hur vi ska gå vidare? Ska vi ta bort suppleanter och köra styrelsen på sju 
(7) personer, det kanske är lättare att få ihop en styrelse då.  
 
Vänligen kontakta vår valnämnd (se hemsida; http://www.öbf.se/) och föreslå nya namn till ett 
jätteroligt arbete. Vi arbetar ju för det vi brinner för, BÅTLIVET.  
 
Ni är välkomna att ringa till sekreteraren för ytterligare upplysningar om ni undrar över något. 
Britt Axelsson 
070-522 13 48 
e-post; kansli@batforbundet.se 
 
 
Östergötlands Båtförbunds styrelse 
Februari 2020 
 


