Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 25 april 2019
Närvarande

Björn Axelsson, Britt Axelsson, Jan Nyman, Harald Mårtensson,
Lars Tiderman, Lars Björkman, Seija nyström och Björn Altnäs.

Frånvarande

Bo Svensson och Sören Persson.

1 Mötets öppnande och Dagordning
Ordförande Björn Axelsson öppnade mötet och hälsade alla
välkomna.
Dagordningen godkändes.
Styrelsesuppleant ersätter frånvarande ledamot.
2 Föregående mötesprotokoll
Styrelsen hade en del frågor angående utbytet av kopiatorn som det
informerades om på styrelsemötet den 16 mars 2019.
Därefter godkändes protokollet från den 16 mars 2019 och lades till
handlingarna.
3 Ekonomi/Medlemmar
Kassören Jan Nyman föredrog den ekonomiska rapporten som i
förväg hade skickats ut till styrelsen, valnämnd och revisorer.
Jan informerade om att det var 2 medlemsklubbar som ännu inte
hade betalt in sin medlemsavgift trots att en påminnelse har skickats
till klubbarna, Jan tar kontakt med klubbarna igen.
Redovisat resultat +541 252,27 SEK den 23 april 2019.
Styrelsen beslutade att välkomna Båtklubben i Björkfors med 59
medlemmar till Östergötlands Båtförbund.
Britt informerar klubben och Svenska Båtunionen.
4 BAS - GDPR
En utbildning i BAS planeras till hösten, förslag i början av
november, det kommer att vara en punkt på nästa styrelsemöte.
Svenska Båtunionen har tagit fram dokument för att underlätta för
klubbar att ta hand om personuppgifter enligt GDPR regler.
GDPR – i båtlivet, i Båtklubben, integritetspolicy för båtklubb, att
hantera personuppgifter.
5 Kontaktpersoner för båtklubbar
Kontaktpersoner för båtklubbar gicks igenom. Björn justerar listan
och skickar ut den. Den kommer att finnas på ÖBF:s hemsida.
Postadress
c/o Britt Axelsson
Nya Tanneforsvägen 58
582 42 Linköping

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

Telefon
0705- 221348

Bankgiro
5668-2198

Organisationsnr
822001-6458

6 Information från Båtriksdagen
Programmet som arrangerades på lördagsförmiddagen med besök
på flygvapenmuseet och på eftermiddagen för medföljarna till
Brunneby musteri där det intogs lunch och en guidad tur samt
shopping i gårdsbutiken. Båda utflykterna blev mycket uppskattade.
Efter förmiddagens aktiviteter öppnades Båtriksdagen av ÖBF:s
ordförande Björn Axelsson där han berättade lite om Östergötlands
Båtförbund och om Östergötland därefter blev det sedvanliga
förhandlingar och grupparbeten.
Bankettmiddagen intogs i pelarsalen på Frimurarehotellet där
toastmaster var Joakim Johansson som berättade från sin bok
”Kinda kanal och Linköpings hamn” som är en historisk fotobok.
Spicy Ladies underhöll med att sjunga barbershops.
SBU:s ordförande Bengt Gärde avtackades samt avgående
styrelseledamöter i unionsstyrelsen, Harald Mårtensson, Kristian
Ehrling och Christer Friedh.
Under söndagen fortsatte förhandlingarna med personval och
redovisning av gruppdiskussionerna samt beslut i motioner och
propositioner.
Lasse Tiderman primerades med Svenska Båtunionens silvernål för
gott arbete som ordförande i Hästholmens Båtklubb och som
styrelseledamot i Östergötlands Båtförbund.
Björn Axelsson omvaldes som revisor i Svenska Båtunionen.
Harald Mårtensson avgick som styrelseledamot i unionsstyrelsen.
7 ÖBF:s 50-års jubileum 26-27 oktober 2019
Förslag på att fråga andra båtförbund om de är intresserade av att
vara med på konferensresan.
Björn kontaktar Sommens sjöråd.
Britt och Björn har haft telefonmöte med verksamhetschefen på SBU
Peter Karlsson angående arrangemanget kring konferensen som
kommer att vara en kombinerad Båtklubbsdag och ÖBF:s jubileum.
SBU kommer att skicka en inbjudan och en anmälan till klubbarna.
8 Kansli flytt
Britt och Björn har tidigare informerat styrelsen om att de kommer att
flytta från sin lägenhet där ÖBF har hyrt ett rum för kansliet.
Britt undersöker möjligheten att hyra ett förråd där ÖBF kan förvara
materiel som Britt och Björn inte kan ta med sig till det nya stället
eftersom det inte kommer att finnas utrymme till någon förvaring där.
Flytten kommer att ske under juni månad.
9 Skrivelser

Bifogas protokollet.
Vätternvårdsförbundets Årsstämma den 10, Lasse Tiderman deltar.
Vatten i Jordbrukslandskapet den 24 maj, Lars Björkman deltar.
Samrådsgruppen Vättern den 8 maj, Lasse Björkman deltar.
10 Övriga frågor
Seija informerade om att det är 15 medlemmar som anmält sig till
sjösäkerhetskursen på Arkö.
Östergötlands Båtförbund har fått hjärtstarten som ska sättas upp på
Håskö. Lars Björkman tar ansvar för att den kommer upp.
Diskuterades om en skylt som informerar besökarna att hjärtstarten
är donerad av Östergötlands Båtförbund.
Förslag på text skickas till kansliet.
När styrelsen enats om texten beställer Björn Axelsson skylten.

11 Nästa AU och styrelsemöte
AU onsdagen den 8 maj
Styrelsemöte torsdagen den 16 maj.
12 Mötets avslutning
Ordförande Björn Axelsson tackade för visat intresse och avslutade
mötet.

Britt Axelsson
Sekr.

Björn Axelsson
Ordf.

Bilaga
INKOMMANDE SKRIVELSER
till styrelsemötet den 25 april 2019
Båtklubben i Björkfors: Ansökan om medlemskap i Östergötlands Båtförbund (ÖBF).
Vätternvårdsförbundet: Kallelse Förbundsstämma fredagen den 10 maj i Lustfyllt, Habo.
Hushållningssällskapet: Kallelse till möte i Vindåsens och Skärgårdens Vattenråd, måndagen den 23
april i Funkishuset, Valdemarsvik.
Länsstyrelsen Östergötland: Konsekvensutredning samt underrättelse gällande ansökan om
avlysning av vattenområde vid Arkösund.
Svenska Fyrsällsapet: Blänket 2019.2 Årg 23.
Länsstyrelsen Östergötland: Underrättelse – ansökan om avlysning av vattenområde i Stångån,
centrala Linköping, i samband med Linköpings Triathlon.
ÖBF: Årsmötesprotokollet från den 16 mars 2019.
Skärgårdsrådet: innesanteckningar skärgårdsrådet Mon, Söderköping den 15 mars 2019.
Sandfjärdens Båtsällskap: Mötesprotokoll från den 16 mars 2019 angående utträde från ÖBF.
Hushållningssällskapet: Konferens om fiskefria områden den 10 april på Söderköpings Brunn.
Leader Vättern: Inbjudan till en dag ägnad åt hamnutveckling runt Vättern, onsdagen den 27 mars
2019 på Länsstyrelsen i Jönköping.
Länsstyrelsen Östergötland: Vatten i Jordbrukslandskapet, fredagen den 24 maj 2019, bussfärd till
Vikbolandet med Stångåns vattenråd och Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd.
Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd: Stormöte, torsdagen den 16 maj på Arbetets
museum , Laxholmen , norrköping.
Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd: Minnesanteckningar från den 21 februari 2019.

UTGÅENDE SKRIVLESER
Länsstyrelsen Östergötland rättsenhet: Yttrande över: Ansökan om avlysning av vattenområde i
Stångån, centrala Linköping, i samband med Linköpings Triathlon, Diarienr: 258-3033-19.
Länsstyrelsen Östergötland rättsenhet: yttrande över: Konsekvensutredning gällande ansökan oöm
avlysning av vattenområden vid Arkösund i samband med arrangemanget i Farleden.
Diarienr: 258-13738-18.
Svenska Båtunionen: Silvernål till Lars Tiderman.

