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Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 19 september 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 och Dagordning 
Ordförande Björn Axelsson Öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
Styrelsemötet hölls i Linköping Segelsällskaps klubbstuga. 
Dagordningen godkändes. 

  
2 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från den 23 augusti 2016 godkändes och lades till handlingarna. 
  

3 Ekonomi/Medlemmar 
Kassören Jan Nyman redogjorde för den ekonomiska rapporten. 
Rapporten hade tidigare skickats ut till styrelsen och revisorerna. 
 
Redovisat resultat +64 293,75SEK. 
 
Styrelsen tillstyrkte att vice ordförande Harald Mårtensson ersatte 
ordförande Björn Axelsson under dennes semester med kontakten till 
Svenska Båtunionen och Finspångs Båtsällskap med anledning av 
båtklubbslånet som klubben ansökt om.  
 
Svenska Båtunionen godkände låneansökan och har skickat den vidare 
till Swedbank för ett godkännande och ett beslut. 

  
4 Styrelsekonferens/Planeringsmöte 28-30 oktober 

Konferensen och innehållet planerades. Britt kommer att göra en 
dagordning. 

  
5 Förbundsrådet/Båtdagen 12 november 

Britt kommer att göra ett program så fort alla inbjudna gäster har lämnat 
besked om deltagande. Alexander kommer att ordna en tipspromenad, 
resultat och prisutdelning kommer att ske under eftermiddagen. 
 
Styrelsen beslutade att bjuda in Jönköpings Segelsällskap som vid 
årsskiftet kommer att bli medlemmar i Östergötlands Båtförbund. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



6  Unionsrådet 19-20 november 2016 
Styrelsen beslutade att Jan Nyman, Alexander Johansson, Seija Nyström 
och Lars Tiderman representerar ÖBF på unionsrådet. Av dessa kommer 
Svenska Båtunionen att stå för kostnaden för två delegater och de övriga 
två står ÖBF för. Harald Mårtensson och Björn Axelsson deltar som 
Svenska Båtunionens representanter, Björn som revisor i SBU och Harald 
som ledamot i unionsstyrelsen. 

  
7 Klubburtskick via ÖBF:s hemsida 

Styrelsen diskuterade enklare och billigare sätt att sprida information från 
ÖBF ut till våra medlemsklubbar. Hemsidan diskuterades och skulle 
kunna vara ett alternativ. Vid nästa postutskicka kommer ett missivbrev att 
skickas med om detta och vid förbundsrådet den 12 november kommer 
frågan att tas upp för diskussion. Styrelsen kommer också att ha det med 
som en punkt på styrelsekonferensen i oktober. 

  
8 Arbetsgruppsrapportering 

Lars Björkman har under sommaren hållt ÖBF:s informations plats i Ljung 
uppdaterad med brochyrer. 
 
Harald informerade om mötet med skärgårdsrådet som hölls i Mem. 
Skärgårdsborna var nöjda med fritidsbåtsfolket under sommaren. Harald 
informerade vidare om att Pro Marina inte längre driver en del 
gästhamnar. 
 
Seija ska den 20 september deltaga i en sjöräddningsövning i Arkösund. 
 
Det har kommit förfrågan om en BAS-M utbildning. Jan undersöker den 
möjligheten och återkommer om detta. 

  
9 Inkommande skrivelser 

Bifogas protokollet. 
  

10 Övriga frågor 
Harald informerade om att tre medlemsklubbar från ÖBF svarat på den 
enkät som SBU skickat ut till alla medlemsklubbar. 
 
Beslutade att Harald informerar SBU om våra funderingar varför det blev 
ett så lågt intresse för enkäten. Om vi i stället i ÖBF själva hade kunnat 
skött utskick och informationen samt via telefon kunnat ha kontakten med 
medlemsklubbarna så tror vi att samtliga klubbar hade svarat och skickat 
in sina svar på enkäten.  
 
Björn kommer att ta fram information om en extra styrelseförsäkring som 
kommer att diskuteras på styrelsekonferensen i oktober. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



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

  
 Nästa AU 

Onsdagen den 13 oktober (datumet kommer att ändras) 
  
 Nästa styrelsemöte  
 Styrelsekonferensen den 28-30 oktober på Silja Line till Helsingfors. 

  
  
  
  
  
  
 
 

 
 
 
Britt Axelsson                                      Björn Axelsson 

 Sekr.                                                    Ordf. 
  
  

 
 
 
 
 
 
Bilaga: 
 

 
INKOMMANDE SKRIVELSER 

till styrelsemötet den 19 september 
Båtliv: Nyhetsbrev.  
Svenska Båtunionen: Nyhetsbrev nr:15. 
Svenska Båtunionen: Nyheter BAS. 
Svenska Båtunionen: Inbjudan till Unionsrådet den 19-20 november 2016. 
Skärgårdsrådet: Inbjudan till skärgårdsråd den 12 september i Kanalmagasinet, 
Mem 
Saltsjön-Mälarens Båtförbund: Information från SMBF med anledning om införande 
av moms på arrenden. 
UTGÅENDE SKRIVELSER 
Svenska Båtunionen: Beslut på att ÖBF:s styrelse den 23 augusti 2016 godkände 
låneansökan och tillstyrker att Finspångs Båtsällskap erhåller sökt båtklubbslån. 
 


