Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 13 februari 2016
Närvarande

Britt Axelsson, Björn Axelsson, Alexander Johansson, Gert Möbius,
Lars Björkman, Angelika Möbius och Daniel Westerling.

Frånvarande

Harald Mårtensson, Jan Nyman och Tomas Kindstedt.

1 Mötets öppnande och Dagordning
Britt Axelsson, dagens ordförande, öppnade mötet och hälsade alla
välkomna.
Dagordningen godkändes. Styrelsesuppleanter ersätter frånvarande
ledamöter.
2 Föregående mötesprotokoll
Protokoll från den 13 november 2015 godkändes och lades till
handlingarna.
3 Ekonomi/Medlemmar
Kassören Björn Axelsson informerade om att ÖBF:s räkenskaper
för 2015 reviderades den 8 februari av ÖBF:s valda revisorer.
Revisorerna hade inget att anmärka på.
2015 års resultat blev +3 592,47kr.
Björn Axelsson kommer att lägga en proposition om att resultatet för
2015 överförs till 2016 års räkenskaper.
Resultatrapporten har en ny layout. Det är den som Swedbank
rekommenderar. Den kommer att testas med den nye kassören.
Redovisat resultat -21 873,70 kr den 31 januari 2016.
Norrköpings Veteranbåtsklubb med 45 medlemmar har lämnat
Östergötlands Båtförbund den 31 december 2015.
51 medlemsklubbar är nu anslutna till ÖBF.
Fakturor har nu skickats ut till klubbarna, två klubbar har hört av sig
på grund av att medlemsantalet inte stämmer med deras noteringar.
Björn Axelsson stämde av BAS-M den sista januari 2016.
Jönköpings Segelsällskap (JSS) önskar ansöka om medlemskap i
Östergötlands Båtförbund. Deras önskan är också att få närvara på
ÖBF:s årsmöte den 19 mars 2016.
Styrelsen beslutade att bifalla JSS önskan om att få närvara på
ÖBF:s årsmöte.
Postadress
c/o Britt Axelsson
Nya Tanneforsvägen 58
582 42 Linköping

E-post
kansli@batforbundet.se

Telefon
013-14 74 66

Bankgiro
5668-2198

Organisationsnr
822001-6458

4 Verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och skrevs under av
närvarande styrelsemedlemmar.
Årsmöteshandlingarna kommer att tryckas upp efter helgen och
sedan skickas ut i början på vecka 8.
5 ÖBF:s Årsmöte den 19 mars
Programmet till årsmötet gicks igenom.
Britt Axelsson informerade om att valnämnden är klara med sitt
uppdrag och informerade om nomineringarna. Nomineringarna
kommer att finnas med i årsmöteshandlingarna.
Inkommen motion till ÖBF ”Definition av familjemedlemskap”
diskuterades.
Beslutades att en konsekvensanalys ska göras och att resultatet
redovisas på förbundsrådet. Det blir svaret till årsmötet.
Kristian Ehrling från Unionsstyrelsen och från juridiska kommittén
kommer att informera från juridiska aspekter om båtlivet, t. ex.
arrenden. Han kommer även att svara på de frågor som båtklubbarna har möjlighet att ställa. Frågorna vill han gärna ha innan
årsmötet så han kan förbereda sig. En skrivelse om detta har gått ut
till klubbarna tillsammans med medlemsfakturan som skickades ut
per post den 4 februari 2016.
Björn Axelsson kommer att informera om försäkringar.
Alexander kommer att informera om brandkursen och sjösäkerhet.
Britt Axelsson kommer att informera om barn- och ungdomsstipendiet.
Anmälan till årsmötet är senast den 9 mars.
Fullmakter insändes till ÖBF senast den 17 mars.
6 Båtriksdagen den 8-10 april
Båtriksdagen 2016 äger rum på Tallink Silja M/S Romantica,
kryssning till Tallinn.
Beslutades att skicka 2 representanter från ÖBF. De kommer också
att ha möjlighet att ta med sig sina respektive till en kostnad av
1 000 kr.
Harald Mårtensson och Björn Axelsson deltar som SBU
funktionärer. Harald som styrelseledamot och Björn som revisor.
Till Båtriksdagen har sex (6) motioner inkommit från olika
båtförbund.
Styrelsen kommer att informera om motionerna på ÖBF:s årsmöte
den 19 mars.
ÖBF:s motioner stöds av styrelsen och förhoppningsvis även av
årsmötet.

7 SBU 2025 - Enkät
En enkät har skickats ut till samtliga båtförbund eller motsvarande.
Frågorna besvaras av styrelsens ledamöter och som sedan ska
skickas in till SBU.
8 Planeringsmöte /valnämnd/ styrelsekonferens 28-30 oktober.
Diskuterades och föreslogs att Britt Axelsson fortsätter att ta in
offerter.
9 Arbetsgruppsrapportering
Den 7 mars i samband med båtmässan ”Allt för sjö” i Älvsjö, hålls en
säkerhetsbesiktningsutbildning, och den 12-13 mars hålls en
miljökonferens.
- Östergötlands Båtförbund undersöker möjligheten att kunna
arrangera Båtriksdagen 2019 någonstans i vårat område. ÖBF fyller
50 år 2019. Björn och Britt Axelsson letar efter en tillräckligt
stor lokal med flera konferensrum, ett förslag är Scandic Frimurarhotellet.
- Lars Björkman var på Vattenrådens dag den 10 februari. Fokus låg
på miljö. Den 10 mars hålls ett stormöte i Stångåns Vattenråd.
- Björn Axelsson rapporterade från Båtmässa i Göteborg. Han hade
besökt ett par intressanta föreläsningar som t.ex.
båtklubbsfunktionärer, juridik med Kristian Ehrling – hur man
dokumenterar alla beslut. Bengt Gärde pratade om arrende och
moms. Klubbarna ska vid nytecknande av arrendeavtal teckna med
långa avtalstider, t.ex.20 år för då kan man inte bara flytta på en
uppsagd, då gäller formella regler. Per Gryvens presenterade
”Svenska Sjö”, återförsäkrade i Trygg Hansa. Det är en utökad
olycksfallsförsäkring med 10 basbelopp. Styrelsens ansvarsförsäkring gäller med 2 basbelopp. Inga försäkringar gäller för
bryggor.
På den stora Båtklubbsdagen utsågs Askersunds Segel- och
motorbåtsklubb till årets båtklubb. Östergötlands Båtförbund
uppmärksammade detta med att överlämna ett standar och 1 000kr
till barn och ungdomsaktiviteter i klubben.
Den 5 mars är Stora Båtklubbsdagen i Stockholm på Älvsjömässan.
10 Skrivelser
Skrivelserna ingående och utgående gås igenom.
Bifogas protokollet.
Inbjudan till miljökonferens på Älvsjömässan den 12-13 mars har
inkommit, Jan Nyman kommer att gå på den och eventuellt Lars
Björkman.
Jan Nyman kommer att deltaga på säkerhetsbeiktningsutbildningen
den 7 mars.
Nomineringsförslagen till SBU gås igenom.

11 Övriga frågor
Alexander Johansson har till styrelsen vidarebefordrat ett
remissförslag på föreskrifter om fritidsbåtar och vattenskotrar.
Frågan går vidare till SBU.
Alexander Johansson redogör för eventuellt kommande utbildningar
på förarintyg, kustskeppare, kanalintyg och VHF.
Alexander Johansson upplyser oss om att brandkurserna är
populära och där har han fått förfrågan från 3 båtklubbar.
Beslutades att Aspa Båtklubb, Kolmårdens Båtklubb och
Söderköping Båtklubb erbjuds brandkursen under 2016.
Alexander Johansson redogör för sjösäkerhetsutbildningen 2016.
16 Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Nästa styrelsemöte (konstituerande möte) lördagen den
19 mars.
Nästa AU tisdagen den 5 mars.

Angelika Möbius
Sekr.

Britt Axelsson
Ordf.

Bilaga 1
INKOMMANDE SKRIVELSER
till styrelsemötet den 13 februari 2016
Havs och Vatten myndigheten: Hav och Vatten nr:4. 2015.
Region Östergötland: Möte skärgårdsrådet den 4 december 2015 i Loftahammar.
Cancerfonden: Tack för gåva (ÖBF:s bidrag på 10 000Kr, barn och
ungdomsstipendiet).
Vätternvårdsförbundet: Rapport 122: Uppföljning av vattenvårdsplan samt
revidering för 2020.
Vätternvårdsförbundet: Rapport 123: Metaller i Vätterns avrinningsområde.
Svenska Sjö: Båtklubbsförsäkringen 2016.
Båtliv: Digitalt nyhetsbrev december 2015.
Svenska Båtunionen (SBU): BAS-nytt december 2015.
SBU: Anteckningar från diskussion vid UR 2015 avseende Sörmlandskustens
Båtförbund inlämnade fråga om SBU hantering av promillegränsen.
SBU: Nyhetsbrev december 2015.
Familjen Bengtsson: Tack för deltagande i sorgen för blommor och
hedersbevisning till minnet av Lasse (debattör i Båtliv).
SBU och Svenska Sjö: Inbjudan Till VIP-kväll på båtmässan i Göteborg 5 februari.
Östergötlands Arkivförbund (ÖLFA): Årsmöte den 17 mars 2016 i Norrköping.
Norrköpings Veteranbåtsklubb: Begäran om utträde ur Östergötlands Båtförbund.
Linköpings kommun: Friluftsprogram på offentligt samråd.
SSRS: Trossen No 1, 2016.
Svenska Fyrsällskapet: Blänket 2016:1 Årg 20.
SBU: Aktuell information 2016.
Unionsstyrelsen: SBU 2025 – ENKÄT (svar senast 13 mars 2016).
Skärgårdsrådet: Minnesanteckningar från den 4 december.
Hästholmens Båtklubb: Motion: Definition av ”familjemedlemskap”.
Länsstyrelsen Östergötland: Inbjudan till Vattenrådens dag den 10 februari 2016
på Stadsbiblioteket i Linköping.
Linköpings, Kinda och Vimmerbys kommun: Stormöte i Stångåns vattenråd,
torsdagen den 10 mars på Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa.
SBU: Inbjudan till miljökonferens 2016, den 12-13 mars, på Älvsjömässan
Båtliv: Nyhetsbrev 5.
SBU: SBU 2025 – Enkät och SBU 2025/< yngre än 40 år/ finns i båtplatskö.
UTGÅENDE SKRIVELSER
SBU: Informerat om Norrköpings Veteranbåtsklubb utträde ur ÖBF.
SBU:s valnämnd: ÖBF:s nomineringsförslag.
Växjö tingsrätt: Yttrande över: Kolmårdsvinds ansökan om tillstånd enl.9 och 11
kap. miljöbalken om uppföra och driva gruppstation för vindkraftverk (Marviken) i
Bråviken i Norrköpings kommun.
SBU: Motion till Båtriksdagen 2016: Medlemsavgifter för nyinträdande klubbar.
SBU: Motion till Båtriksdagen 2016. Stipendium till barn och ungdomsverksamhet.
SBU: Motion till Båtriksdagen 2016: Efterlevnad av tagna beslut vid båtriksdagar.
Medlemsklubbarna: Brev inför årsmötet: frågor till Kristian Ehrling.

