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Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 11 februari 2017 
 
 
Närvarande Björn Axelsson, Britt Axelsson, Jan Nyman, Alexander Johansson, 

Lars Björkman, Daniel Westerling, Seija Nyström och Lars Tiderman 
  
Frånvarande Harald Mårtensson och Sture Gustavsson 
  

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

  
2 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från styrelsemötet den 6 december 2016, justeras punkt 7 
till ÖBF:s årsmöte 18 mars 2017. Därefter godkändes och lades 
protokollet till handlingarna.  

  
3 Ekonomi/Medlemmar 

Kassören Jan Nyman redovisade den ekonomiska rapporten från 
den 10 februari 2017 på -20 709,00Kr. 
Från och med den 1 januari 2017 är Jönköpings Segelsällskap 
anslutna till Östergötlands Båtförbund. Förbundet bistår nu av 52 
medlemsklubbar och 10 616 medlemmar. 

  
4 Verksamhetsberättelsen för 2016 

Årsmöteshandlingarna gicks igenom. Britt justerar de fel som 
påpekades. 
Verksamhetsberättelsen skrevs under av styrelsen. 

  
5 ÖBF:s årsmöte den 18 mars 2017 

Styrelsen diskuterade upplägget om egen verksamhet som kommer 
att informeras om på årsmötet. 
Information om motioner som kommer att behandlas på 
båtriksdagen. 
 
Styrelsen kommer att efter årsmötet samlas och ha ett 
konstituerande styrelsemöte. Britt skickar ut de olika 
ansvarsområden till styrelsen innan mötet så styrelsen kan tänka till 
på vilket/vilka ansvarsområden som var och en vill arbeta i. 
 
Årsmöteshandlingarna kommer att finnas på hemsidan. 
Harald skickar ut information till klubbarna och en länk där de själva 
kan gå och hämta handlingarna.  
I år kommer årsmöteshandlingarna inte att gå ut per post. 

  



6  Båtriksdagen den 1-2 april 2017/motioner 
Båtriksdagen kommer att hållas i Östersund. 
På grund av den dyra kostnaden för flygresa diskuterade AU att 
ÖBF inte har budget att kunna stå för kostnaden av flygresan för 
eventuellt anhörig som önskar följa med. 
ÖBF har budget att skicka 2 (två) delegater till Båtriksdagen.  AU 
skickade ut detta förslag till styrelsen som samtyckte. 
 
Svenska Båtunionen står för kostnaden av två (2) 
förbundsrepresentanter. 
 
Beslutade på styrelsemötet att Jan, Alexander och Seija kommer att 
deltaga som ÖBF:s representanter. 
Seija och Stefan Nyström kommer att åka bil till Östersund.  
Styrelsen beslutade att adjungera Stefan Nyström som representant 
för ÖBF (Stefan är tilltalad). Stefan är medlem i Bråvikens 
Segelsällskap och sitter med i deras styrelse.  
Alexander med fru kommer att åka bil till Östersund. 
 
Styrelsen beslutade att stå för kostnaden 18,50 per mil för de som 
tar bilen till Östersund. 
 
Harald och Björn kommer att vara representanter för Svenska 
Båtunionen. Britt deltar som medföljare till Björn och får därför inte 
föra ÖBF:s talan, detsamma gäller för Harald och Björn. 
 
Fyra (4) motioner har inkommit till båtriksdagen, av dem har ÖBF 
skickat in tre (3).  
Motionerna har skickats ut till styrelsen . Björn föredrog motionerna 
som sedan diskuterades.  

  
7 Uppföljning av SBU- enkäten 

Styrelsen skulle under januari kontakta sina medlemsklubbar för att 
hjälpa dem att svara på den enkät som SBU skickade ut till 
klubbarna under förra året.  Harald saknar svaren från några av oss 
i styrelsen. Senast den 15 februari vill han ha in allas svar, därefter 
sammanställer han svaren och skicka dem vidare till SBU. 

  
8 Arbetsgrupprapportering 

Jan informerade om att han tillsammans med Tore Nanneson höll 
en BAS kurs den 21 januari i Linköpings Motorbåtsklubb kubbstuga 
för ett 10-tal intresserade. Utbildningen var mycket uppskattad. 
 
Jan fick i uppdrag att skissa på en kursbeskrivning och ett 
kursinnehåll till BAS- utbildning. 
 
Alexander informerade om sjösäkerhetsutbildningen den 7 maj på 
Arkö, det finns fortfarande några platser kvar. 
 
Aspa Båtklubb har anmält sig till brandutbildningen. 



 
Lars Björkman anmäler sig till ”Vattenrådens dag” den 7 mars på 
stadsbiblioteket i Linköping. 
 
Lars Tiderman kommer att deltaga på Vätternvårdsförbundets 
förbundsstämma den 10 maj på Sjöängens kunskaps och 
kulturcentrum i Askersund. 
 
Björn informerade om uppstartsmötet ”Kustlandet” den 12 december 
2016 i Söderköping. ÖBF lämnade intresseanmälan att kunna få en 
plats i styrelsen.  
Uppstartsmötet beslutade att ändra namnet på vattenrådet till 
”Skärgårdens vattenråd”. 

  
9 Inkommande skrivelser 

Bifogas protokollet. 
 
Britt informerade om ÖBF:s nomineringsförslag till SBU. Förslagen 
är skickade till SBU:s valnämnd. 

  
10 Övriga frågor 

Alexander påminde om att beställa ÖBF-vimplar. Britt gör en 
förfrågan och tar in kostnadsförslag. Redovisas på styrelsemötet i 
april. 
 
Jan fick i uppdrag att ordna ett möte angående ÖBF:s hemsida som 
ska göras mer lätthanterlig att arbeta i. Jans son Stefan har lovat att 
hjälpa till med det. Harald, Björn, Daniel och Jan är den grupp som 
kommer att ha hand om hemsidan.  
 
Björn informerade om att han den 14 februari ska göra en 
verksamhetsrevision på SBU. 

  
11 Mötets avslutning 

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
  
 Nästa styrelsemöte  
  

Konstituerande styrelsemöte den 18 mars. 
  

  
  
  
  
  
 Britt Axelsson                                      Björn Axelsson 
 Sekr.                                                    Ordf. 
  
  

 



Bilaga 
 

INKOMMANDE SKRIVELSER 
till styrelsemötet den 11 februari 2017    

 
Båtliv: Nyhetsbrev 22 december 2016. 
Båtliv: Nyhetsbrev 13 januari 2017. 
Svenska Båtunionen: Nyhetsbrev 16 december 2016. 
Svenska Båtunionen: Nyhetsbrev 20 januari 2017. 
Svenska Båtunionen: Välkommen till stora båtklubbsdagen den 4 februari 2017. 
Sjöräddningssällskapet: Tackar för ÖBF:s stöd till räddningsstationerna i vårat 
upptagnings område. 
Skärgårdsutvecklare Carl Hamilton Valdemarsviks kommun: Protokoll från 
uppstartsmötet den 12 december 2016. 
Svenska Båtunionen: kallelse til Båtriksdagen den 1-2 april 2017 i Östersund. 
Svenska Fyrsällskapet: Blänket 2017.1 Årg 21. 
Sjöräddningssällskapet: Trossen Nr:1 2017. 
Svenska Båtunionen: Inkomna motioner fyra (4) stycken till Båtriksdagen 2017.  
Vätternvårdsförbundet: Remiss – Förvaltningsplan för fisk och fiske Vättern 2017-
2022. 
Båtliv: Nyhetsbrev 1 februari 2017. 
Länsstyrelsen Östergötland: Inbjudan till Vattenrådens dag den 7 mars på 
stadsbiblioteket i Linköping. 
Vätternvårdsförbundet: Förvarning angående ordinarie förbundsstämma den 10 
maj på Sjöängens kunskaps och kulturcentrum i Askersund. 
Svenska Båtunionen: Inbjudan/anmälan till miljökonferens 2017. 
Svenska Båtunionen: information BAS. 
 
UTGÅENDE SKRIVELSER  
Valnämnden i Svenska Båtunionen: Nomineringsförslag inför Båtriksdagen 2017. 
Svenska Båtunionen: Motion: Att Svenska Båtunionen undersöker möjligheter till att 
SwedBank kan ge rabatt på avgiften till anslutna förbund och klubbar, alternativ inför 
högre ränta på insatt kapital på SwedBank för de som använder e-bokföringen. 
Svenska Båtunionen: Motion: Att skydda medlemsregistret i BAS. 
Svenska Båtunionen: Förändring av röstetal för SBU:s anslutna förbund. 
 
 


