
 
 
Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 6 oktober 2014 
 
 
Närvarande Harald Mårtensson, Björn Axelsson, Britt Axelsson, Alexander 

Johansson, Gert Möbius, Lars Björkman, Angelika Möbius, Jan 
Nyman och Daniel Westerling. 
Valnämnden: Karl-Göran Gustavsson och Sture Bång. 

  
Frånvarande Leif Widlund 
  

1 Mötets öppnande och Dagordning 
Ordförande Harald Mårtensson öppnade mötet och hälsade alla 
välkomna. 
Styrelsesuppleant Angelika Möbius ersätter styrelseledamot Leif 
Widlund. 
Dagordningen godkändes. 

  
2 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från den 4 september godkändes och lades till 
handlingarna. 

  
3 Ekonomi/Medlemmar 

Kassören Björn Axelsson redogjorde för den ekonomiska rapporten 
som i förväg hade skickats ut till styrelsen. 
 
Kassören informerade om att en medlemsklubb har betalt in dubbel 
medlemsavgift till ÖBF, kassören har rättat till felet. 
 
Sandvikens Båtsällskap har inkommit med en ansökan om 
båtklubbslån. Ordförande och kassören har gått igenom ansökan 
och anser att den behöver kompletteras med ett gällande 
arrendekontrakt, styrelsen godkänner ordförande och kassörens 
bedömning och tillstyrker ansökan efter kompletteringen. 
Ordförande tar kontakt med Sandvikens Båtsällskap. 
 
Redovisade resultatet  80 022,61 Kr den 5 oktober 2014. 

  
4 Klubbkonferens/Förbundsråd den 15 november 2014 

Styrelsen fastställde programmet. Programmet läggs ut på ÖBF,s 
hemsida. Leif skickar ut inbjudan och program elektroniskt, Britt 
skickar ut det per post samt skickar ut inbjudan och program till 
inbjudna gäster. 

  
5 2015 års verksamhet 

Inför 2015 års verksamhet har kassören fått in äskande från 
styrelsen. Preliminär budget kommer att redovisas på 
planeringsmötet och på klubbkonferensen/förbundsrådet. 
 
En sjösäkerhetsutbildning är planerad till den 10 maj 2015. 
 
Förslag från styrelsen att i april ha ett styrelsemöte om behov finns.  



  
6 Klubbkontakter 

Ordförande uppmanade styrelsen att ta kontakt med sina  
kontaktklubbar för att informera om klubbkonferensen/förbundsrådet 
den 15 november.  
 
Klubbarna får några frågar att diskutera i sin klubb och sedan ta 
med sig till den 15 november, (frågorna står på programmet). 
 
Vid kontakt med klubbarna är det viktigt att påminna om att rätt 
kontaktuppgifter ska finnas i BAS. 

  
7 Unionsrådet 22-23 november 

I samband med unionsrådet kommer det på lördagen att vara en 
BAS-utbildning för förbundsansvariga. 
Kassören informerade om att det finns budget för att skicka två (2) 
deltagare till unionsrådet. Jan Nyman anmälde sig intresserad.  
Harald Mårtensson deltar som ledamot i unionsstyrelsen. Björn 
Axelsson deltar som revisor i Svenska Båtunionen (SBU). 

  
8 Båtriksdagen 2019 

År 2019 fyller ÖBF 50 år, med den anledningen samtyckte styrelsen 
att ÖBF anmäler sitt intresse att arrangera Båtriksdagen 2019 i 
Östergötland. 

  
9 Övriga frågor 

Inkommande skrivelser bifogas protokollet. 
 
En ansökan till barn och ungdomsstipendiet har kommit till kansliet. 
Britt och Angelika tar hand om det. 
 
Styrelsen informerades om att det finns en utredning med förslag på 
körkort för vattenskoter. 
 
Harald informerade om den inspektionsresa som han tillsammans 
med sjöfartsverket gjorde den 9 september med anledning av 
försöket med alternativ till sektorsfyrar sträckan Arkösund-Mem. 

  
10  Mötets avslutning 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
  
 Nästa styrelsemöte fredagen den 14 november 
  
  
  
  
  
  
  
 Britt Axelsson                                          Harald Mårtensson 
 Sekr                                                         Ordf. 

          



Bilaga 1       
 

     INKOMMANDE SKRIVELSER  
till styrelsemötet den 6 oktober 2014  

Vätternvårdsförbundet: Inbjudan ”Vill du vara med och utveckla Vättern?” 
Jönköping den 29 september, Hjo den 1 oktober eller Motala den 2 oktober. 
Transportstyrelsen: Sjötendenser 01/2014. 
Hushållningssällskapet: Inbjudan till seminariet ”Fria fiskvägar i Motala ström” 
onsdagen den 8 oktober i Vreta Kloster. 
Sandvikens Båtsällskap: Båtklubbslån. 
Swedbank: Efterfrågar uppdatering rörande ÖBF: stadgar, årsmötesprotokoll och 
konstituerande protokoll. 
 
 
 
UTGÅENDE SKRIVELSER  
 
        


