Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 19 maj 2015
Närvarande

Harald Mårtensson, Björn Axelsson, Britt Axelsson, Alexander
Johansson, Jan Nyman, Gert Möbius, Angelika Möbius och Tomas
Kindstedt.

Frånvarande

Lars Björkman och Daniel Westerling.

1 Mötets öppnande och Dagordning
Ordförande Harald Mårtensson öppnade mötet och hälsade alla
välkomna.
Styrelsesuppleant Angelika Möbius ersätter frånvarande
styrelseledamot Lars Björkman under mötet.
Dagordningen godkändes.
2 Föregående mötesprotokoll
Protokoll från styrelsemötet den 23 april 2015 godkändes och lades
till handlingarna.
3 Ekonomi/Medlemmar
Kassören Björn Axelsson informerade om att det nu är en
medlemsklubb som inte betalat in medlemsavgiften till ÖBF/SBU.
Björn tar telefonkontakt ännu en gång med båtklubben.
ÖBF tillstyrker båtklubbslånet från Motala Vätternfiskeklubb. Harald
vidarebefordrar ansökan till Svenska Båtunionen som där tar det
slutliga beslutet om båtklubbslånet.
En ny båtklubb har gjort en förfrågan om avgifter för medlemskap i
ÖBF/SBU. Björn har skickat dessa uppgifter till klubben på e-post.
Redovisat resultat 131 557,57 den17 maj 2015.
4 Klubbkontakter
Kontaktpersoner för båtklubbar har tidigare skickats ut till styrelsen.
Britt kommer att justera listan och skicka ut den på nytt till styrelsen.
5 Förbundsrådet den 14 november 2015
Vid styrelsemötet den 23 april kom styrelsen med förslag om
program till förbundsrådet.
Styrelsen har varit i kontakt med föredragshållare som kom upp på
mötet, de har visat intresse för att medverka på förbundsrådet. Britt
kommer att skissa på ett program som kommer att diskuteras vid
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nästa styrelsemöte. Britt fick i uppdrag att boka lokal till
förbundsrådet.
6 ÖBF 50 år
År 2019 firar ÖBF 50 år. Vid årets Båtriksdag erbjöd närvarande
delegater från förbundet att år 2019 få arrangera Båtriksdagen i
ÖBF:s regi. Styrelsen beslutade därför att redan nu tillsätta en
arbetsgrupp bestående av Björn och Tomas som fick i uppdrag att
börja titta på lokal m.m.
Arbetsgruppen ska löpande rapportera till styrelsen.
7 Arbetsgruppsrapportering
Tomas informerade om det pågående arbetet med
informationsbroschyren som görs tillsammans med SBU.
Broschyrens syfte ska först och främst vara för att rekrytera nya
medlemmar som inte är anslutna till något förbund.
Broschyren ska innehålla information och bilder från några anslutna
båtklubbar samt information om SBU. Varje förbund kommer att få
100 exemplar kostnadsfritt.
Alexander och Jan informerade om säkerhetskursen som hölls den
10 maj 2015 i Arkösund,16 deltagare från olika medlemsklubbar
deltog i kursen som var den 8 i ordningen sedan 2007.
Rapporten bifogas.
Jan informerade om brandövningen som har hållits i Munkeboda
Båtklubb, 12 deltagare från klubben deltog.
Nästa båtklubb som kommer att ha brandövningen är Bråvikens
Båtklubb.
Ytterligare en medlemsklubb har visat intresse för att ha en
brandövning i år. Styrelsen beslutade att ge klubben den
möjligheten.
Nästa år kommer ytterligare två medlemsklubbar att få möjlighet till
brandövningen på ÖBF:s bekostnad.
På Vätternvårdsförbundets årsstämma den 6 maj 2015 i Jönköping
deltog Harald, Jan och Gert.
Det framkom på stämman att medlemsavgiften till
Vätternvårdsförbundet kommer att höjas nästa år.
Vätterndagen kommer att vara den 29 oktober i Motala.
Harald deltog på skärgårdstinget i Söderköping. Minnesanteckningar
från mötet kommer senare.
8 Skrivelser
Bifogas protokollet.
Björn och Britt kommer att representera ÖBF på Visingsö Båtklubbs
40 års jubileum den 22 augusti på Visingsö.

9 Övriga frågor
Gert fick av styrelsen uppdrag att ta fram prisuppgifter på
komplettering av styrelsens profilkläder.
På SSRS Arkösunds 20 års jubileum den 18 juli beslutade styrelsen
att uppvakta med ett extra bidrag till räddningsstationen med
1000Kr.
10 Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Nästa styrelsemöte onsdagen den 16 september 2015.
Nästa AU torsdagen den 10 september 2015.

Britt Axelsson
Sekr.

Harald Mårtensson
Ordf.

Bilaga
INKOMMANDE SKRIVELSER
till styrelsemötet den 19 maj 2015
Höversby Båtklubb: Vill ha uppgift om vad medlemsavgiften är i ÖBF.
Visingsö Båtklubb: Inbjudan till Allmogeregatta och 40-års Jubileum, lördagen den
22 augusti 2015 I gamla hamnen på Visingsö.
SBU sjösäkerhetskommitté: Önskar beskrivning av hur besiktningsverksamheten
ser ut i förbunden, namn och e-mailadresser till aktiva besiktningsmän.
Motala Vätterfiskeklubb: Komplettering till ansökan om båtklubbslån.
UTGÅENDE SKRIVELSER
Höversby Båtklubb: Svar på frågan om medlemsavgifter till ÖBF / SBU

