Protokoll fört vid ÖBF:s styrelsemöte den 23 april 2015 på
Hamnkontoret, Visingsö (inbjudan från Visingsö Båtklubb)
I samband med styrelsemötet gjordes ett besök på bryggan och maskinrummet på den nya färjan
Braheborg som går mellan Gränna och Visingsö.
Närvarande

Harald Mårtensson, Björn Axelsson, Britt Axelsson, Gert Möbius, Lars Björkman,
Jan Nyman, Daniel Westerling och Angelika Möbius.

Frånvarande

Alexander Johansson och Tomas Kindstedt
Visingsö Båtklubbs ordförande Claes Dahrén hälsade styrelsen välkommen till
Visingsö. Visingsö Båtklubb uppvaktade Britt Axelsson med blommor. Styrelsen
fick samtidigt en muntlig inbjudan till VBK:s 40-årsjubileum den 22 augusti 2015.
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Mötets öppnande och Dagordning
Harald Mårtensson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Angelika Möbius förde dagens protokoll.
Dagordningen godkändes.
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Föregående mötesprotokoll
Protokoll från den 21 mars 2015 godkändes och lades till handlingarna.
Årsmötesprotokollet ligger ute på ÖBF:s hemsida och kommer att skickas till
båtklubbarna.
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Ekonomi / Medlemmar
Kassören Björn Axelsson redovisade ekonomin. Fem båtklubbar har ännu inte
betalat in medlemsavgifterna. Björn kommer att kontakta dessa.
ÖBF ska i sin tur till SBU betala in del av medlemsavgifterna i slutet av månaden.
Björn och SBU har inte samma medlemsunderlag som det ska betalas för och
kommer därför att kontakta SBU.
Beslutades att Björn betalar in 500.000 kr i slutet av månaden samt resterande
belopp, ca 22.000 kr i slutet av juni.
Det har inkommit en ansökan om medlemslån från Motala Vätterfiskeklubb. AU
kommer att gå igenom handlingarna och får fatta ett beslut efter komplettering den
4 maj som sedan presenteras på styrelsemötet den 19 maj.
Redovisat resultat 623.331,17 kr den 22 april 2015.
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Kontaktpersoner för medlemsklubbar
Kontaktuppgifterna gås igenom. Leif Widlunds klubbar kommer att fördelas. Lars
åtar sig Segelsällskapet Roxen och Jan åtar sig den nytillkomna klubben
Norrköpings Segelklubb. Övriga klubbar tilldelas Tomas.
På Båtriksdagen kom det upp att SBU kommer att göra en broschyr för
medlemsvärvning. Tomas har visat intresse för uppgiften.
Styrelsen föreslår att Tomas kontaktar representativa klubbar för ÖBF.
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Postadress
c/o Britt Axelsson
Nya Tanneforsvägen 58
582 42 Linköping

Förbundsråd / Klubbkonferens den 14 november 2015
Förslag på program diskuterades som t.ex.
E-post
kansli@batforbundet.se

Telefon
013-14 74 66

Bankgiro
5668-2198

Organisationsnr
822001-6458

- Göta kanal – Hur påverkades båttrafiken med de höjda avgifterna?
- Toatömning – Hur har det fungerat och finns det tillräckligt många anläggningar?
Bjuda in någon från Transportstyrelsen som kan beskriva resultatet av lagen.
- Svenska Sjö – Bjuda in en representant.
- SBU:s planer på ”Funktionärsskola”
- Bjuda in en föredragshållare – Gert undersöker med uppkommet förslag.
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Klubbutbildningar
Följande utbildningar är på gång i ÖBF:s regi, datum är ännu inte fastställda.
- Sjösäkerhetsutbildning den 10 maj
- Brand- och HLR-utbildning, två klubbar har visat intresse
- BAS-K utbildning
- Information från Skattemyndigheten
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Information från Båtriksdagen den 28-29 mars
Harald och Björn åkte på SBU:s bekostnad.
Jan, Alexander och Tomas representerade ÖBF.
En kort redogörelse från Båtriksdagen som hölls i Helsingborg. Det startade med
en rundresa med buss för samtliga deltagare och anhöriga. Grupparbete samt
sedvanliga mötesförhandlingar hanns med under utsatt tid.
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Göta Kanal
Efter skrivelser, uppmärksamhet i massmedia, TV och radio samt möten med
Göta Kanals företrädare har ingen ändring skett på de beslutade villkoren och
priserna från kanalbolaget för 2015.
Frågan kommer även att tas upp vid en träff med fritidsbåtnätverket på Riksdagen.
Problematiken har lyfts. ÖBF och andra båtförbund har gått ihop angående
kritiken.
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Skrivelser
Inkommande och utgående skrivelser diskuterades. Vätternvårdsförbundets
årsmöte äger rum den 6 maj i Jönköping.
Övriga frågor
Björn och Jan har besökt Söderköpings Båtklubb. De berättade om ÖBF:s och
SBU:s verksamhet och vad ÖBF kan hjälpa till med.
I årsmötesprotokollet har Jan-Åke Sallermo felaktigt fått namnet Söderlund men
det har rättats i kanten i originalprotokollet.
Harald har varit på Skärgårdstinget. Där visades en utvecklingsplan upp för
Östergötland – Småland. Det var intressant att se att på var sin sida om gränsen
fanns ett tomrum, t.ex. inga bussar gick över gränsen utan vände tillbaka.
På ”Skärgårdsrådet” den 11 september 2015 representerar Björn ÖBF. Harald har
ett annat möte samma dag.
SSRS stationen Arkö firar 20-årsjubileum den 18 juli 2015.
Visingsö Båtklubb firar 40-årsjubileum den 22 augusti 2015.
Munkeboda Båtklubb har anmält intresse att anordna ÖBF:s årsmöte 2016.
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Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat på Visingsö
och färden går mot Gränna.

Nästa styrelsemöte tisdagen den 19 maj 2015
Nästa AU måndagen den 4 maj.

Angelika Möbius
Sekr.

Harald Mårtensson
Ordf.

Bilaga

INKOMMANDE SKRIVELSER
till styrelsemötet den 23 april 2015
Vätternvårdsförbundet: Kallelse till förbundsstämma den 6 maj 2015 på Jönköpings Hotell och
Konferens. Verksamhetsberättelse för Vätternvårdsförbundet 2014.
Regeringskansliet (Näringsdepartementet): Bekräftelse på mottaget brev från Östergötlands
Båtförbund angående höjda avgifter för insjöbåtar på Göta Kanal.
Svenska Fyrsällskapet: Blänket 2015:2 Årg 19.
Vätternvårdsförbundet: Rapport 120 Undervattensväxter.
Norrköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret: Stormöte i nedre Motala ströms och Bråvikens
vattenråd, måndagen den 27 april på Slottshagens reningsverk, Pumpsalen.
Motala Vätternfiskeklubb: Ansökan om båtklubbslån.
Svenska Sjö: Båtklubbsinformation inför säsongen 2015.
Svenska Båtunionen: Informationsbrev.
Stångåns vattenråd: Protokoll från den 18 mars 2015 i Rimforsa.

UTGÅENDE SKRIVELSER
Svenska Båtunionen: Fullmakt för Östergötlands Båtförbund till Båtriksdagen 2015.
Norrköpings kommun: yttrande över. Fördjupning av översiktsplanen för Norsholm (november 2014)
Diarienr: KS 2011/02214.

