Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 18 maj 2017
Närvarande

Björn Axelsson, Britt Axelsson, Harald Mårtensson, Lars Björkman,
Seija Nyström och Lars Tiderman.

Frånvarande

Alexander Johansson, Jan Nyman, Sture Gustavsson och Daniel
Westerling.

1 Mötets öppnande och Dagordning
Ordförande Björn Axelsson öppnade mötet och hälsade alla
välkomna.
Suppleant ersätter frånvarande styrelseledamot.
2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3 Föregående mötesprotokoll 26 april
Protokoll från den 26 april 2017 godkändes och lades till
handlingarna.
Protokoll från ÖBF:s årsmöte den 18 mars 2017 har ännu inte
kommit ÖBF till handa.
Britt har kontaktat Jönköpings Segelsällskap som var värd för
årsmötet och bett att de ska undersöka vart protokollet finns. I dags
läge så är protokollet hos den förste justeringsmannen.
4 Ekonomi/Medlemmar
Ordförande/vice kassör Björn Axelsson redovisade den ekonomiska
rapporten.
Vid dags datum har inte alla klubbar betalat in sin medlemsavgift till
ÖBF (när protokollet skrivs har alla klubbar betalt in sin
medlemsavgift).
Senast den 30 juni ska 266 850SEK betalas in i medlemsavgifter till
SBU.
Redovisat resultat 317 240,10SEK den 16 maj 2017.
5 Ombudsträff/Båtklubbsdagen 11 november 2017
Styrelsen har tidigare beslutat att kombinera ombudsträffen med
båtklubbsdagen.
På förmiddagen kommer ombudsträffen att hållas i plenum och på
eftermiddagen båtklubbsdagen.
Till båtklubbsdagen kommer skärgårdsutvecklare Carl Hamilton att
informera om Skärgårdsrådet och skärgårdarnas villkor och problem
och hur vi kan samverka.
Postadress
c/o Britt Axelsson
Nya Tanneforsvägen 58
582 42 Linköping

E-post
kansli@batforbundet.se
Hemsida
www.öbf.se

Telefon
013-14 74 66

Bankgiro
5668-2198

Organisationsnr
822001-6458

Till ombudsträffen kommer de som är ansvariga för miljö, försäkring,
sjösäkerhet, barn & ungdom att ta fram ett program på ca 20 min
vardera.
6 Inför båtriksdagen år 2019
Styrelsen diskuterade vidare på program.
Britt och Björn informerade om sina funderingar och planer, vissa
kontakter har även tagits.
Styrelsen gav fortsatt uppdrag till Britt och Björn att arbeta vidare
med dessa planer och vid varje styrelsemöte informera övriga i
styrelsen om arbetets gång.
7 Demokratifrågor inom SBU
Björn informerade om att en demokratigrupp är tillsatt i SBU och att
han ingår i den gruppen.
Några frågor angående demokrati hade i förväg skickats ut till
styrelsen. Frågorna diskuterades på mötet.
8 Arbetsgrupprapportering
Lars Tiderman rapporterade från Vättervårdsförbundetsårsstämma.
Rapport skriven.
Seija rapporterade från sjösäkerhetsutbildningen i Arkösund.
Alexander och Jan har skrivit en rapport från
sjösäkerhetsutbildningen som hölls den 7 maj på Arkösund. Harald
skickar upp rapporten till SBU.
Jönköpings Segelsällskap har varit i kontakt med Harald per telefon.
BAS-F är omgjord det har nu blivit bättre i utskicksmöjligheter på
förbundsnivå.
9 Skrivelser
Bifogas protokollet.
10 Övriga frågor
Styrelsemötet den 21 augusti stryks, på grund av att ett flertal är
bortresta och några fortfarande var ute och seglar. Nästa
styrelsemöte blir onsdagen den 27 september.
Styrelsen beslutade att beställa 50 stycken ÖBF vimplar och 10
stycken standar. Harald tar kontakt med tryckeriet.
Lars Björkman fick i uppdrag att ta kontakt med hydrografiska och
få en kostnad för elektroniskt sjökort i Åsunden.
Styrelsen kom överens om att under hösten besöka någon
medlemsklubb.

SBU:s båtriksdagsprotokoll finns nu på deras hemsida.
11 Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Nästa styrelsemöte
Onsdagen den 27 september.

Britt Axelsson
Sekr.

Björn Axelsson
Ordf.

Bilaga 1

INKOMMANDE SKRIVLESER
till styrelsemötet den 18 maj 2017
SBU ordförande i gruppen demokrati: information om personer som kommer att ingå i
arbetsgruppen.
Länsstyrelsen Östergötland: Inbjudan till konferens: Friluftsliv för alla, torsdagen den 31
augusti i Tinnerö rundloge.
Stångåns vattenråd, Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd: Åar och våtmarker i
Norrköpingstrakten, tisdagen den 30 maj, samling vid Linköpings resecentrum,
fjärrbussterminalen.
Länsstyrelsen Östergötland: Ansökan om avlysning av vattenområden vid Arkösund i
samband med arrangemanget Farleden Swimrun och Swimwalk mellan kl. 09.30 – 16.00.
SBU: Nyhetsbrev nr:4.

