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Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 23 augusti 2016 
 
 
Närvarande Björn Axelsson, Britt Axelsson, Jan nyman, Harald Mårtensson, 

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

   
Frånvarande  
  

1 Mötets öppnande och Dagordning 
Ordförande Björn Axelsson öppnade mötet och hälsade alla 
välkomna. Styrelsemötet hölls i Södra Kindas Båtklubbs klubbstuga. 

  
2 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 
  

3 Föregående mötesprotokoll 16 maj 2016 
Protokoll från den 16 maj 2016 godkändes och lades till handlingarna. 

  
4 Ekonomi/Medlemmar 

Kassören Jan Nyman redogjorde för den ekonomiska rapporten. 
Rapporten hade tidigare skickats ut till styrelse och revisorer. 
 
Hela medlemsavgiften till Svenska Båtunionen (SBU) är inbetald den 
30 juni 2016, första inbetalningen på medlemsavgiften till SBU 
betaldes i april månad. 
 
Alla medlemsklubbar har nu betalt sin medlemsavgift till ÖBF/SBU. 
 
Redovisat resultat +59 479,25SKR. 

  
5 Inkommen ansökan om båtklubbslån 

Under sommar har en ansökan om båtklubbslån inkommit från en 
båtklubb i ÖBF. Ansökan behandlas på ett extra insatt AU som bestod 
av ordförande Björn Axelsson, kassören Jan Nyman och vice 
ordförande Harald Mårtensson.  
AU godkände ansökan, hela styrelsen ställer sig bakom AU:s beslut. 
Ordförande Björn Axelsson skickar handlingarna till SBU för 
godkännande. 

  
6  Styrelsekonferens/Planeringsmöte 28-30 oktober 

Som tidigare redovisat så kommer styrelsen och valnämnden att ha 
en konferens tillsammans. Konferensen är bokad på Silja Line till 
Helsingfors.  
 
 



Tillsammans kommer vi att konferera och planera för år 2017, vi 
kommer att behandla två inkomna motioner, tillsammans med 
valnämnden kommer vi att arbeta med ÖBF:s arbetsordning och om 
tiden räcker till även blicka in i ÖBF:s framtid. 

  
7 Förbundsrådet 12 november 

Förbundsrådet kommer att hållas på Scandic väst i Linköping. 
Styrelsen diskuterade innehållet för dagen. Inbjudan och program 
kommer att läggas ut på ÖBF:s hemsida och skickas ut per post till. 

  
8 Unionsrådet 19-20 november 

Inbjudan till unionsrådet har ännu inte kommit till ÖBF. 
  

9 ÖBF:s årsmöte 2017 
Datum för årsmötet är ännu inte bestämt. Program till årsmötet 
diskuterades och några förslag kom upp som ska arbetas vidare på. 

  
10 Båtriksdagen 5-7 april 2019 

År 2019 kommer ÖBF att stå som värdförbund för SBU:s båtriksdag. 
Planering inför båtriksdagen är i gång, i dags läge är Björn och Britt 
ansvariga för planeringen men längre fram kommer en eller flera 
arbetsgrupper att tillsättas i förberedelserna. Styrelsen kom med 
förslag till program. 

  
11 Arbetsgrupprapportering 

Alexander informerade om att två medlemsklubbar har i år haft 
brandutbildning och att en klubb kommer under hösten att ha 
brandutbildning. 
 
Sture har haft kontakt med Askersunds Segel och Motorbåtsklubbs 
ordförande och bjudit in dem till ÖBF:s förbundsråd för att berätta lite 
om att bli utnämnd som ”Bästa Båtklubb” 2015. 
 
Lars T. gav information om att Hästholmens Båtklubb haft besök av 
SSRS under sommaren och att militären har dykt efter skarpladdad 
ammunition i Hästholmens hamn. 
 
På båtriksdagen 2016 beslutades att besluten i båtriksdagsprotokollen 
från år 2010-2016 ska gås igenom och tittas närmare på hur de 
efterfölj. ÖBF och Skånes Båtförbund tog på sig den uppgiften. Björn 
Axelsson från ÖBF och Leif Zadig från Skånes Båtförbund kommer att 
under hösten arbeta med detta. Resultatet ska redovisas på höstens 
unionsråd. 

   
12 Skrivelser  

 Bifogas protokollet. 
 
 
 
 

 



13 Övriga frågor 
 Britt fick i uppgift att titta över hur många ÖBF vimplar som finns kvar 

och på kostnaden att trycka upp fler. Redovisas på nästa 
styrelsemöte. 
 
Profilkläder till de styrelsemedlemmar som valdes in vid årets 
årsmöte. Britt tar kontakt med Gert Möbius som tidigare hade den 
kontakten av beställning på våra profilkläder. 
 
SBU kommer att skicka ut en inbjudan till en BAS-K utbildning som är 
tänkt att den som har gått utbildningen själva ska hålla i 
utbildningarna i förbunden. 

  
14 Mötets avslutning 

 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
  
 Nästa AU måndagen den 5 september kl 19.30 

Nästa styrelsemöte måndagen den 19 september kl.18.00 
  

  
  
  
  
  

 
 Britt Axelsson                                           Björn Axelsson 
 Sekr.                                                        Ordf. 
  
  

 
 
 
 
 
 
Bilaga 

INKOMMANDE SKRIVLESER 
till styrelsemötet den 23 augusti 2016  

Finspångs Båtsällskap: Ansökan om båtklubbslån. 
Fröberg & Lundholm Advokatbyrå: Mål: M 2728-15, Kolmårdsvind ekonomisk 
förening. (utredning om vindkraktspark) 
Havs och Vattenmyndigheten: Hav & Vatten nummer 2. 2016. 
Transportstyrelsen: Sjötendenser. 
Sjöräddningssällskapet: Trossen nummer 3 2016. 
Skärgårdsrådet: Anteckningar från skärgårdsrådet den 18 mars, Mon, Sankt Anna. 
Båtliv: Nyhetsbrev v. 21, maj. 
Växjö Tingsrätt: Meddelande i miljömål. Kolmårdsvind ekonomiska förenings 
ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken till att uppföra och driva 
gruppstation för vindkraftverk (Marviken) i Bråvikens skärgård, Norrköpings kommun. 
 


