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Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 6 december 2016 
 
 
Närvarande Björn Axelsson, Britt Axelsson, Harald Mårtensson, Jan Nyman, 

Alexander Johansson, Lars Björkman, Seija Nyström och lars 
Tiderman. 

  
Frånvarande Daniel Westerling och Sture Gustavsson. 
  

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

  
2 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 
Närvarande styrelsesuppleant ersätter frånvarande styrelseledamot. 

  
3 Föregående mötesprotokoll  

Protokoll från den 28-29 oktober 2016 godkändes och lades till 
handlingarna. 

  
4 Ekonomi/Medlemmar 

Kassören Jan Nyman redovisade den ekonomiska rapporten från 
den 5 december 2016 på +3 688,15Kr. 
Kassören påminde styrelsen att skicka in sina reseräkningar 
snarast. 
Beslutades att köpa in en konferenshögtalare (Jabra). 

  
5 SBU- enkät 

Harald Mårtensson gick igenom frågorna i den enkät som SBU tagit 
fram och som klubbarna ska besvara. Styrelsen tar kontakt med 
sina tilldelade klubbar och fyller i enkäten som sedan ska skickas till 
Harald senast den 25 januari. Harald kommer att sammanställa 
svaren och skicka dem vidare till SBU. 

  
6  Motioner till Båtriksdagen 2017 

ÖBF:s motioner till båtriksdagen :  
Förändring av röstetal för SBU:s anslutna förbund. 
Skydda medlemsregistret i BAS. 
Motionerna kommer att justeras och skickas ut till styrelsen för 
godkännande innan de skickad till SBU. Motionerna ska vara SBU 
till handa senast den 15 januari 2017. 

  
7 ÖBF:s årsmöte 2017-01-17 

Årsmötet kommer att hållas på Slottsvillan i Huskvarna lördagen den 
18 mars 2017. Värdklubb är Jönköpings Segelsällskap. Inbjudan 
skickas ut på e-post till klubbarna i januari 2017. 
Programmet diskuterades. När programmet är färdigt kommer det 



att finnas på ÖBF:s hemsida och i årsmöteshandlingarna. 
  

8 Uppdatering av ansvarsområde, tillägg: insjö och kanaler. 
Nytt ansvarsområde: Insjö (exklusive Vättern) och kanaler, Lars 
Björkman och Daniel Westerling kommer att ha ansvar för dessa.  

  
9 Vattenråd 

Inbjudan till ett uppstartsmöte till ett nytt vattenråd ”Kustlandet” den 
12 december i Söderköping, Björn och Jan deltar. 
Styrelsen var eniga i att Harald informerar Smålands Båtförbund om 
vattenrådet eftersom området sträcker sig ända ner till Vindån i 
Småland och det medför att även den del av Kalmar och Västerviks 
kommun kommer att ingå. 
Beslutade erbjuda att Östergötlands Båtförbund tar en plats i 
styrelsen. 

  
10 Samråd vägplan för E22 

Trafikverket arbetar med att ta fram en vägplan för att bygga om 
E22 till mötesfri landsväg i ny stäckning förbi Söderköping. Senast 
den 13 december ska synpunkter kommit in till trafikverket. Lars 
Björkman fick i uppdrag att skriva dessa från ÖBF.  

  
11 Hemsida 

Tidigare har styrelsen diskuterat om att få till en mer lättarbetad 
hemsida. Jan Nymans son Stefan arbetar med sådant till vardags 
och han har lovat att hjälpa till med detta. Jan får i uppdrag att ordna 
ett möte med ÖBF:s IT ansvariga Harald, Daniel och Jan 
tillsammans med Stefan för att diskutera hemsidan. 

  
12 Verksamhetsberättelsen 

 Verksamhetsberättelsen ska skrivas under av alla i styrelsen på 
styrelsemötet den 11 februari. 
Britt vill ha in allas uppdrag som styrelsen har varit på under året 
senast i mitten av januari 2017. 

  
13 Skrivelser 

Bifogas protokollet. 
  

14 Övriga frågor 
Björn justerar årsplaneringen och skickar ut den till styrelsen, den 
kommer också att finnas på ÖBF:s hemsida och i 
årsmöteshandlingarna. 
 
Inbjudan till BAS-kursen den 21 januari skickas ut på e-post till 
klubbarna och den kommer att finnas på ÖBF:s hemsida. 
 
Nomineringsförslag till SBU diskuterades, styrelsen gav i uppdrag åt 
AU att arbeta vidare med förslagen. Nomineringarna ska var SBU:s 
valnämnden till handa senast den 20 januari 2017. Förslagen 
kommer att skickas ut till styrelsen. 



 
Alexander påminde om att beställa ÖBF-vimplar till våren. 
 
Lars Tiderman gav sina synpunkter om hur han upplevde att deltaga 
för första gången på Unionsrådet. 
 
Björn har blivit tillfrågad om att deltaga i en arbetsgrupp som ska 
titta på hur och om det går att lägga om verksamhetsåret i SBU. 
 
Björn överlämnade ett ÖBF-standar till SBU på unionsrådet.  
På styrelsekonferensen hade detta kommit upp som ett förslag, 
styrelsen var enig i förslaget. 
 
Rapport från Unionsrådet och extra Båtriksdag den 19 november 
2016 bifogas protokollet. 

  
15 Mötets avslutning 

Ordförande Björn Axelsson tackade för visat intresse och förklarade 
mötet avslutat. 

  
  
 Nästa AU tisdagen den 17 januari. 
 Nästa styrelsemöte lördagen den 11 februari. 
  
  
 Britt Axelsson                                      Björn Axelsson 
 Sekr.                                                    Ordf. 
  
  

 
 
Bilaga 1 

INKOMMANDE SKRIVELSER 
till styrelsemötet den 6 december 2016 

 
Vätternvårdsförbundet: Uppföljning av vattenrådsplan samt revidering för 2020 (rapport 
122). 
Vätternvårdsförbundet: Metaller till/i/från Vättern. 
 
Norrköpings kommun stadsbyggnadskontoret: Dagordning till möte i Nedre Motala 
ströms och Bråvikens vattenråd den 24 november 2016. 
 
Växjö Tingsrätt: Dom i mål nr M 2728-15. 
 
Svenska Båtunionen. Nominering inför Båtriksdagen 2017. 
 
Söderköpings kommun: Samråd vägplan E22. 
 
Länsstyrelsen och vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt: Inbjudan till 
ett uppstartsmöte den 12 december kl:18.30 i koimmunhuset i Söderköping. 






