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Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 19 april 2016  
 
 
Närvarande Björn Axelsson, Britt Axelsson, Jan Nyman, Harald Mårtensson, 

Alexander Johansson, Lars Björkman, Sture Gustavsson, Seija Nyström 
och Lars Tiderman. 

  
Frånvarande Daniel Westerling 
  

1 Mötets öppnande  
Ordförande Björn Axelsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

  
2 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från den 19 mars 2016 godkändes och lades till handlingarna. 
 
ÖBF.s nyvalda kassör Jan Nyman har ännu inte fått någon behörighet av 
Swedbank för att kunna utföra ÖBF:s räkenskaper. Swebank kräver ett 
tillägg i teckningrätten där personnummer är skrivna på firmatecknarna 
och att det framgår i teckningrätten att Harald Mårtenssons bankdosa är 
återlämnad till Swedbank. Den nya teckningrätten är underskriven och 
vidimerad. Jan Nyman kontaktar Swebank i ärendet. 
 
ÖBF:s årsmötesprotokoll från den 19 mars 2016 är justerat och klart och 
läggs till handlingarna. Årsmötesprotokollet finns på ÖBF:s hemsida. 

  
3 Ekonomi/Medlemmar 

Ordförande Björn Axelsson(tidigare kassör) hade skickat ut den 
ekonomiska rapporten till styrelsen och revisorerna. 
 
Björn informerade om att det inte hänt så mycket sedan årsmötet 
förutom att många klubbar nu har betalat sina medlemsavgifter och 
därav det stora överskottet just nu. 
Till dags datum är det 13 medlemsklubbar som inte betalat in sin 
medlemsavgift. Björn kommer att skicka en påminnelse till berörda 
klubbar. 
 
Senast den 30 april ska 259.000Kr betalas in i medlemsavgifter till 
Svenska Båtunionen och de resterande 259.000Kr ska betalas senast 
den 30 juni.  
 
Redovisat resultat 498 118,95Kr den 17 april 2016. 

  
4 Medlemsansansökan Jönköpings Segelsällskap 

Jönköpings Segelsällskap har inkommit med en ansökan om 
medlemskap i Östergötlands Båtförbund från den 1 januari 2017.  
Styrelsen finner att ansökan är korrekt och att alla dokument finns med. 
Styrelsen beslutade att välja in Jönköpings Segelsällskap i förbundet 
med förutsättning om att klubben inte har några förpliktelser kvar till 



 

 

Smålands Båtförbund som klubben vid dags datum är medlemmar i. 
 
Britt meddelar Jönköpings Segelsällskap om beslutet. 

  
5 Fasställande av konstituerande valen 

Styrelsen fasställde de konstituerande valen. Bifogas protokollet. 
  

6  Uppdatera kontaktuppgifter 
Kontaktlistan hade i god tid skickats ut till styrelse, valnämnd och 
revisorer för uppdatering. Kontaktlistan godkändes efter en liten 
justering. Bifogas protokollet. 

  
7 Klubbkontakter 

Listan på klubbkontakter hade uppdaterats. Styrelsen godkände listan 
efter en liten justering. Bifogas protokollet. 

  
8 Arbetsgrupper (Vättern, kusten och kanalerna) 

Styrelsen beslutade införa arbetsgrupper i områdena där vi bevakar 
vårat intresse. Se konstituerande valen som bifogas protokollet.  

  
9 Planerinsmöte/valnämnd/styrelsekonferens 28-30 oktober 2016 

Styrelsen beslutade att arbeta vidare på den planerade konferensen. 
Britt tar in offerter till nästa styrelsemöte. 

  
10 Information från Båtriksdagen 8-10 april 2016 

Minnesanteckningar från båtriksdagen bifogas protokollet. 
För mer information finns i båtriksdagsprotokollet som kommer att finnas 
på SBU:s hemsida när det är justerat. 

  
11 Arbetsgruppsrapportering 

Alexander och Jan N. informerade om att sjösäkerhetskursen på Arkö 
den 22 maj nu är fulltalig. 
 
Brandutbildning för båtklubbar är fullbokad för år 2016, Kolmårdens 
Båtklubb den 17 april, Söderköpings Båtklubb den 23 april och Aspa 
Båtklubb den 28 maj. 
 
Jan N. och Seija deltog på RSS-möte Bråviken den 5 april. Seija gav 
information från mötet. Rapport är skriven och finns på ÖBF:s hemsida. 
 
Sture gav information om att Vadstena Båt och Fiskeklubb blivit 
uppsagda från sin båtuppställningsplats men att Vadstena kommun har 
ordnat en annan plats till båtarna. Vadstena kommun har varit mycket 
tillmötesgående mot klubben. 

  
12 Skrivelser 

Bifogas protokollet. 
Lasse T. och Harald kommer att deltaga på Vätternvårdsförbundets 
årsstämma den 4 maj. 
 

  



 

 

13 Övriga frågor 
Alexander börjar skriva på en konsekvensanalys på den motion som 
inkom till ÖBF:s årsmöte och som kommer att redovisas på 
förbundsrådet den 12 november. 
 
SBU har gjort en enkät som de vill att båtklubbarna ska svara på. 
Styrelsen tar upp det som en punkt vid nästa styrelsemöte. 
 
ÖBF flaggan är nästan slut och skulle därför behövas tryckas upp fler av. 
Britt undersöker kostnad för tryck. 
 
Frågan om att beställa/komplettera profilkläder togs upp. Britt 
undersöker möjligheter och kostnader för profilkläder. 
 
En motion från Kinda Båtklubb till ÖBF:s årsmöte 2017 har kommit till 
kansliet. Motionären vill ha en stadgeändring av kapitel 4 §26. Björn fick 
uppdraget av styrelsen att titta närmare på motionen. 
 
Nästa AU torsdagen den 12 maj via skype. Sture kommer att deltaga. 
Nästa styrelsemöte ändrades till måndagen den 16 maj. 

  
14 Mötets avslutning 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 

  
  

  
  

 
 
 
 
 
Britt Axelsson                                      Björn Axelsson 

 Sekr.                                                    Ordf. 
  

 



 

 

Bilaga 1 
Konstituering den 19 mars 2016 

 
 
Kanslichef:   Britt Axelsson 
 
Vice ordförande:   Harald Mårtensson 
 
Personlig ersättare kassör: Björn Axelsson 
 
Personlig ersättare sekreterare: Sture Gustavsson  
 
Information:  Lars Björkman, Björn Axelsson, Lars Tiderman 
 
Hemsida:   Harald Mårtensson, Björn Axelsson 
 
IT administration:  Harald Mårtensson, Björn Axelsson 
 
IT/BAS:   Jan Nyman, Daniel Westerling 
   
Besiktningsansvarig:  Jan Nyman, Alexander Johansson, Lars 
Tiderman  
 
Försäkring:   Björn Axelsson, Seija Nyström 
 
Miljöansvarig:  Harald Mårtensson, Lars Björkman, Jan Nyman 
   Sture Gustavsson 
 
Hamnfrågor:  Lars Björkman, Daniel Westerling, Lars 
Tiderman 
 
Samrådsgrupp Kusten:  Jan Nyman, Seija Nyström 
 
Samrådsgrupp Vättern:  Lars Tiderman, Sture Gustavsson 
 
Samrådsgrupp Kanalerna: Lars Björkman, Daniel Westerling 
 
Sjösäkerhet:   Alexander Johansson, Jan Nyman, Daniel 
Westerling 
 
Utbildning:   Daniel Westerling, Alexander Johansson, Lars 
Tiderman     
Ungdomsansvarig:   Britt Axelsson, Seija Nyström 
 
AU:   ordf, sekr, kassör och någon övrig från styrelsen 
    
Förtjänstteckennämnden: ordf, sekr, kassör, vice ordf. 
 
Representation Skärgårdsrådet:  Harald Mårtensson, Björn Axelsson 


