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Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 14 februari 2015  
 
 
Närvarande Harald Mårtensson, Björn Axelsson, Britt Axelsson, Alexander 

Johansson, Leif Widlund, Gert Möbius, Angelika Möbius och Jan 
Nyman. 

  
Frånvarande Lars Björkman och Daniel Westerling. 
  

1 Mötets öppnande och Dagordning 
Harald Mårtensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
Dagordningen godkändes efter ett tillägg med en punkt Göta Kanal 
lagts till. Styrelsesuppleant ersätter frånvarande ledamot. 

  
2 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från den 14 november 2014 godkändes och lades till 
handlingarna.  

  
3 Ekonomi/Medlemmar 

Kassören Björn Axelsson informerade om att en båtklubb har lämnat 
Östergötlands Båtförbund på grund av att klubben har upphört. 
 
Norrköpings Segelklubb har ansökt om medlemskap i Östergötlands 
Båtförbund. Styrelsen var enhällig i beslutet att anta klubben som 
medlem i ÖBF och SBU. Britt Axelsson meddelar Norrköpings 
Segelklubb och SBU om beslutet samt. 
 
Redovisat resultat 41 039,97 Kr den 31 december 2014. 

  
4 Göta Kanal 

Informerades om att flera båtklubbar har reagerat på den prishöjning 
som kommer att drabba båtägarna som kommer att åka på Göta 
Kanal under säsongen. Båtklubbar har skrivit brev och skickat till VD 
Anders Donlau, styrelseordförande Elisabeth Nilsson och till andra 
båtklubbar runt Vättern. Lokalradion har uppmärksammat höjningen 
och det har varit insändare i tidningar. 
Båtliv kommer att ha en artikel om prishöjningen på Göta Kanal. 
Från Östergötlands Båtförbund har Harald Mårtensson skrivit ett 
förslag till öppet brev till styrelsen för AB Göta kanalbolag och till 
ägarna, Svenska staten (Näringsdepartementet). Styrelsen ställer 
sig bakom brevet och beslutar att det ska skickas i väg till berörda 
och till diverse dagstidningar. 
 
 
 



Båtklubbar har till i mars månad blivit inbjudna för att diskutera 
prishöjningen och få mer information om den kommande säsongen 
på kanalen. 

  
5 Verksamhetsberättelsen 

Kassören Björn Axelsson informerade om att ÖBF:s räkenskaper för 
2014 reviderades den 13 februari av ÖBF:s valda revisorer. 
Revisorerna hade inget att anmärka på. 
 
Verksamhetsberättelsen skrevs under av närvarande 
styrelsemedlemmar. 
 
Årsmöteshandlingarna kommer att tryckas upp under helgen och 
sedan skickas ut i början på vecka 8. 

  
6  ÖBF:s Årsmöte den 21 mars 

Programmet till årsmötet gjordes klart. 
 
Britt informerade om att valnämnden är klara med sitt uppdrag och 
har skickat nomineringarna till kansliet. Nomineringarna finns med i 
årsmöteshandlingarna. 

  
7 Båtriksdagen den 28-29 mars 

Båtriksdagen kommer att hållas i Helsingborg med Skånes 
Båtförbund som värd. 
 
Beslutade att skicka 3 representanter från ÖBF. De kommer också 
att ha möjlighet att ta med sig sina respektive till en kostnad av 
1000:-. 
Harald Mårtensson och Björn Axelsson deltar som SBU 
funktionärer. Harald som styrelseledamot och Björn som revisor. 
 
Till Båtriksdagen har nio (9) motioner inkommit från olika båtförbund. 
Björn kommer att informera om motionerna på ÖBF:s årsmöte den 
21 mars. 

  
8 Utvärdering från klubbkonferensen/förbundsrådet den 15 

november 2014 
Björn och Harald har börjat sammanställa och göra en utvärdering 
av grupparbetet från konferensen. 
Detta kommer att redovisas på ÖBF:s årsmöte den 21 mars. 

  
9 Utbildningar 2015 

Beslutade att under år 2015 vid 2 tillfällen erbjuda en brand och HLR 
utbildning till medlemsklubbarna. ÖBF kommer att stå för kostnaden 
av utbildningen, klubbarna står för lokalen. Erbjudandet kommer att 
skickas ut på mail till klubbarna samt informeras om på ÖBF:s 
årsmöte den 21 mars. 
 
Sjösäkerhetsutbildningen på Arkö är den 10 maj. Inbjudan till 
utbildningen har skickats per post till klubbarna. 
 
Den 24 januari hölls en BAS-utbildning i Linköping, ett 20-tal deltog. 

  
  



10 Båtmässor 
Den 4 mars hålls Båttinget i samband med båtmässan ”Allt för sjö” i 
Älvsjö. 
ÖBF avstår från att beställa och dela ut mässbiljetter till 
medlemsklubbarna detta på grund av att ändrat biljettsystem. 

   
11 SSRS Arkö 20 år 

Den 18 juli är det 20-års jubileum för SSRS på Arkö. Styrelsen 
föreslog att skänka några flytvästar och 1000Kr extra till 
räddningsstationen. Alexander fick i uppdrag att kontakta 
räddningsstationen på Arkö för vidare information angående jubileet.  

  
12 Toaletter i skärgården 

Styrelsen diskuterade behovet av fler toaletter i skärgården.  
  

13 Rapporter 
Inga rapporter har kommit in. 

  
14 Skrivelser 

Diskuterade Svenska Sjös erbjudande om att bli försäkringsombud 
för deras försäkringar under några månader. Svenska Sjö har 
skickat ut erbjudandet till klubbarna. 

  
15 Övriga frågor 

Harald Mårtensson har fått en inbjudan till möte ”Samrådsmöte för 
bättre vatten” den 26 februari i Motala. 
 
ÖBF har blivit tillfrågade om information till Söderköpings Båtklubbs 
årsmöte den 26 mars för att ge information om ÖBF/SBU:s 
verksamheter och till Motala Tegelvikens årsmöte samma dag för 
miljöinformation. Björn och Jan deltar på årsmötet i Söderköpings 
Båtklubb och Harald deltar på Motala Tegelvikens årsmöte. 

  
16 Mötets avslutning 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
  
  
 Nästa styrelsemöte (konstituerande möte) lördagen den 21 

mars.  
  
 Nästa AU torsdagen den 19 mars. 
  
  
  
 Britt Axelsson                                       Harald Mårtensson 
 Sekr.                                                    Ordf. 

  



INKOMMANDE SKRIVELSER 
till styrelsemötet den 14 februari 2015 

Whirlpool IF Båtklubb: Uppsägning av medlemskap i ÖBF. 
Länsstyrelsen Östergötland: Beslut: Ansökan om fartbegränsning i Göta Kanal och 
i sjön Asplången Norrköpings och Söderköpings kommuner. Länsstyrelsen avslår 
ansökan. 
Svenska Båtunionens valnämnd: Nomineringar inför Båtriksdagen 2015. 
Stegeborgs Båtklubb: ansökan om Barn och Ungdomsstipenium. 
Jeanette Johansson/ Askersunds Segel och Motorbåtsklubb: Feedback. 
Sjöfartsverket: Minnesanteckningar från slutmötet: Förbättrad farledsutmärkning 
klass 3 och 4 farleder. 
Norrköpings Stadsbyggnadskontor: Dagordning till möte Nedre Motala ströms och 
Bråvikens vattenråd 26 november 2014.  
Verksamhetsbeskrivning för Nedre perioden 1 januari 2015 till 31 december 2015. 
Norrköpings vatten: Minnesanteckningar från mötet den 25 september 2014. 
Östergötlands Arkivförbund (ÖLFA):Kallelse till årsmöte den 19 mars 2015 på 
Hemgården i Norrköping. 
 Arkivkurs den 25 mars 2015 på Vattengränd 14 i Norrköping. 
Vätterns Seglarförbund: Årsmötesprotokoll 15 nov 2014. 
Svenska Båtunionen: Beslut att gå i borgen för Sandvikens Båtsällskaps sökta 
båtklubbslån. 
Svenska Båtunionen: Inbjudan till miljökonferens den 7-8 mars på First Hotel Star, 
Älvsjö. 
Svenska Fyrsällskapet: Blänket 2015:1 Årg 19. 
Sjöräddningssällskapet: Trossen junior. 
Svenska Båtunionen: Inbjudan till Båtriksdagen 27-28 mars på Elite Hotel Marina 
Plaza i Helsingborg. 
Länsstyrelsen i Jönköpings län: Förvarning om ordinarie förbundsstämma i 
Vätternvårdsförbundet onsdagen  den 6 maj 2015.  
Föreningen Göta kanals Vänner: Vänkanalen <nr1 – januari 2015. 
Vätternvårdsförbundet: Rapport 118 Överlevnad hos återutsatt röding vid 
trollingfiske. 
Länsstyrelserna i Jönköping, Västra Götaland, Örebro och Östergötlands län: 
Ny inventering av fritidsfisket i Vättern 2015. 
Norrköpings Segelklubb (NSK): Ansökan om medlemskap i ÖBF. 
 
UTGÅENDE SKRIVELSER: 
Svenska Båtunionen: Ansökan om båtklubbslån (Sandvikens Båtsällskap) 
Whirlpool IF Båtklubb: Bekräftelse på utträde från ÖBF.  
Svenska Båtunionen/Valnämden: Nomineringsförslag. 
Stegeborgs Båtklubb: Svar angående ansökan om barn och ungdomsstipendiet. 
Norrköping Segelklubb (NSK): Bekräftelse på att ansökan om medlemskap i ÖBF 
har kommit ÖBF tillhanda. 
Skärgårdsrådet: Anmält kassören Björn Axelsson som kontaktperson för ÖBF 
tillsammans med ordförande Harald Mårtensson. 
 
 
 


