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Protokoll fört vid ÖBF:s Planeringsmöte den 13 november 2015  
 
 
Närvarande Harald Mårtensson, Björn Axelsson, Britt Axelsson, Alexander 

Johansson, Gert Möbius, Angelika Möbius, Lars Björkman, Jan 
Nyman och Daniel Westerling. 
Valnämnden: C-G Bigfeldt, Jan-Åke Sallermo och Sven-Arno 
Thorstensson. 

  
Frånvarande Tomas Kindstedt. 
  

1 Mötets öppnande och Dagordning 
Ordförande Harald Mårtensson öppnade och hälsade alla välkomna. 
 
Dagordningen godkändes. 

  
2 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från den 12 oktober godkändes och lades till handlingarna. 
  

3 Ekonomi/Medlemmar 
Alexander fick i uppdrag av kassören och ordförande att kontakta 
Norrköpings Veteranbåtsklubb angående aviserad utträde från ÖBF 
och att innan året är slut inkomma med en skriftlig bekräftelse på 
utträde från förbundet. 
 
Ansvariga för barn & ungdom, miljö och sjösäkerhet hade inkommit 
med äskande för sina respektive verksamheter under år 2016. 
 
Kassören presenterade ett budgetförslag för verksamhetsåret 2016. 
Förslaget diskuterades, styrelsen var eniga i att lägga fram förslaget 
till årsmötet. 
 
Redovisat resultat +71 864,37 SEK. den 8 november 2015. 

  
4 Valnämnden 

Valnämnden var samlade och hade möte i angränsande grupprum. 
Valnämnden pratade enskilt med ledamöter i styrelsen.  

  
5 Årsplanering 

Ett förslag på årsplanering för år 2016 hade i förväg skickats ut till 
styrelsen. Förslaget gicks igenom. Styrelsen var enig i att vid behov 
kunna flytta på något AU eller styrelsemöte. Styrelsen godkände 
förslaget på årsplanering för år 2016. 

  
6  ÖBF:s Årsmöte 19 mars 2016 

Årsmötet kommer att hållas i Munkebodagården med Munkeboda 
Båtklubb som värdklubb. Information om när och vart årsmötet 



kommer att hållas, finns på ÖBF:s hemsida sedan i september och i 
protokollet från den 12 oktober.  
 
Gäst på årsmötet är Kristian Ehrling från unionsstyrelsen och från 
Juridiska kommittén i Svenska Båtunionen. De klubbar som har 
någon fråga till Kristian kan skicka dessa i förväg till ÖBF:s kansli. 

  
7 Inför Förbundsrådet 

Britt informerade om att ingen ansökan till barn & ungdomsstipendiet 
har inkommit. Britts och Angelikas förslag är att skänka stipendiet på 
10 000 SEK. till cancerfonden. Styrelsen ställer sig bakom förslaget. 
Britt kommer att ta upp förslaget på förbundsrådet, som där får fatta 
beslutet. 
 
Programmet och framför allt ÖBF:s information gicks igenom. 

  
8 Skrivelser 

Bifogas protokollet. 
  

9 Övriga frågor 
Tre utkast på motioner till Båtriksdagen 2016 diskuterades. Två av 
motioner godkändes och ska gås vidare med. 
 
 Motion1: Att återinföra medlemsavgifterna för nyinträdande klubb till 
1/12 av innevarnade kalenderår. 
 
Motion 2: Att Svenska Båtunionen verkar för att instifta ett barn & 
ungdomsstipendium. 
 
I den gemensamma broschyren SBU/Båtförbund finns en 
felskrivning på antalet medlemmar i Svenska Båtunionen, där står 
att vi är 1 700  medlemmar men ska vara 170 000 medlemmar. 
Felet är påtalat till SBU. 
 
Diskuterades nomineringar till unionsstyrelsen. Styrelsen gav AU 
förtroende att diskutera och nominera delegater till styrelsen. 
 
Harald informerade om att han varit på trädplantering utmed Göta 
Kanal vid Söderköping. Pengarna för träden kommer från 
överskottet som blev när Göta Kanals Vänner lades ner. Harald står 
som ägare för ett av de 17 träd som planterades.  
 
Björn informerade om att han som revisor i SBU varit på halvårs 
revision av SBU.s verksamhet och ekonomi.  
 
Harald informerade styrelsen om att skribenten/debattören I 
tidningen Båtliv Lasse Bengtsson avlidit. ÖBF hedrade Lasse 
genom en minnesgåva i hans namn till SSRS med 1 000 SEK. och 
blommor till begravningen. 

  



  
  

10 Mötets avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

  
  

AU torsdagen den 21 januari 2016 
 
Styrelsemöte lördagen den 13 februari 2016 
 
 
 

 Britt Axelsson                                      Harald Mårtensson 
 Sekr.                                                    Ordf. 
  
  

 
Bilaga 1 
 
INKOMMANDE SKRIVELSER 
till planeringsmötet den 13 november 2015  

Visingsö Båtklubb: Tackkort för uppvaktningen på klubbens 40-års jubileum. 

Svenska Båtunionen: Nyhetsbrev nr:8, 2015. 

Länsstyrelsen Östergötland: Inbjudan till seminariedag den 3 Konsert & Kongress i 

Linköping.  
Sjöräddningssällskapet: Trossen nr:4, 2015. 

Svenska Båtunionen: Nyheter BAS. 

Svenska Fyrsällskapet: Blänket 2015:4 Årg 19. 

Länsstyrelsen Östergötland: Inbjudan till studieresa med i Nedre Motala ströms 

och Bråvikens vattenråd till Emån, tisdagen den 27 oktober. 


