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Protokoll fört vid ÖBF:s Styrelsemöte den 16 maj 2019  
 

 

Närvarande Björn Axelsson, Britt Axelsson, Harald Mårtensson, Jan Nyman, 
Lars Björkman, Seija Nyström, Lars Tiderman och Sören Persson. 

  
Frånvarande Björn Altnäs och Bo Svensson. 
  

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

  
2 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från den 25 april 2019 godkändes och lades till 
handlingarna efter att ett stavfel rättats till. 
Årsmötets protokoll från den 16 mars 2019 är justerat och klart, finns 
att läsa på ÖBF:s hemsida. 

  
3 Ekonomi/Medlemmar 

Kassören Jan Nyman föredrog den ekonomiska rapporten som i 
förväg hade skickats ut till styrelsen. 
 
Jan har betalat in halva medlemsavgiften till Svenska Båtunionen, 
den andra halvan ska vara betald till den 30 juni. 
 
En klubb har inte betalt in medlemsavgiften, Jan har varit i kontakt 
med klubben, klubben kommer att betala sin medlemsavgift. 
 
Lars Björkman kommer att ta kontakt med Båtklubben i Björkfors 
och informera om vilka uppgifter som ska skickas till Svenska 
Båtunionen för att läggas in i BAS. 
 
Redovisat resultat +331 615,77 SEK den 15 maj 2019. 

  
4 Utbildning BAS 

Preliminärt datum för BAS-kursen är lördagen den 9 november. 
Sista anmälan är fredagen den 1 november. 
Inbjudan kommer att skickas ut till klubbarna. 
 
Björn Axelsson kontaktar Sommens Sjöråd och gör en förfrågan om 
de är intresserade av att var med på utbildningen. 
 
Tore Nanneson är tillfrågad som utbildare. 
 
Lars Björkman undersöker möjligheten att ha utbildningen i 
Linköpings Segelsällskap klubbstuga. 

  



5 ÖBF 50-års jubileum/Båtklubbsdag 26-27 oktober 2019 
Björn Axelsson kontaktar Sommens Sjöråd och hör sig för om de 
har intresse för att deltaga vid föreläsningarna på konferensresan.  
 
Styrelsen kom fram till ett program till konferensen. 
Harald och Björn Axelsson fick i uppdrag att kontakta föreslagna 
föreläsare. 
 
Britt och Björn kommer att kontakta verksamhetschefen på Svenska 
Båtunionen Peter Karlsson om det föreslagna programmet och 
diskutera upplägg på konferensen. 
Svenska Båtunionen kommer att sköta inbjudan och anmälan. 

  
6  Kansli flytt 

Britt har undersökt kostnad för hyra av förråd. 
Britt informerade om att det finns ett förråd på 10 kvm för 550 SEK 
per månad. Förrådet är lite för stort men Britt och Björn kan tänka 
sig hyra halva förrådet av ÖBF och betalar då halva 
månadskostnaden 275 SEK. 
 
Björn kontaktar Svenska Sjö angående gällande försäkring av ÖBF 
materiell som förvaras i förrådet. 
 
Ett avtal gällande förrådet kommer att upprättas mellan ÖBF samt 
Britt och Björn. 
 
Förrådet hyrs från den 15 juni 2019 
. 
Kansliet kommer att delas upp på förrådet i Linköping och till det nya 
stället som Britt och Björn flyttar till den 1 juli 2019. 
 
Harald kommer att bevaka ÖBF:s e-post från den 1 juli och en tid 
framöver. 

  
7 Arbetsgruppsrapportering 

Lasse Tiderman informerade från Vätternvårdsförbundets 
årsstämma. Rapporten bifogas protokollet. 
På årsstämman tog Lasse upp frågan om skötsel av toaletter och 
sophantering i norra Vättern då det har kommit till ÖBF:s kännedom 
att det förra säsongen missköttes. Länsstyrelsen ska undersöka 
varför det inte sköts som det är avtalat. 
 
Lasse Björkman informerade om SSRS-mötet i Örebro. Rapport 
bifogas protokollet. 
En sjösäkerhetsövning kommer att hållas i Hjo, tid meddelas senare. 
 
Seija informerade om att det bara var 11 deltagare på 
sjösäkerhetsutbildning på Arkö. Seija kommer att skriva en rapport. 
 
Rapport från sjösäkerhetskommittén finns på SBU:s hemsida. Där 



informeras det om att det inte är mycket olyckor med fritidsbåtar 
inblandade. 
 
Harald ska uppdatera ÖBF:s hemsida. Han kommer att lägga ut 
bilder som är tagna av Lasse Björkman från Håskö där ÖBF:s 
donerade hjärtstarter är uppsatt. 
Styrelsen enades om en text på den skylt som ska sättas upp vid 
hjärtstartaren. Donerad av Östergötlands Båtförbund 2019. 
Harald och Björn fick i uppdrag att beställa skylten. Lasse Björkman 
ansvarar för att den kommer att sättas upp på Håskö. 
 
Björn och Harald ska besöka firman Hbergs den 23 maj som 
kommer att tillverka nya ÖBF flagga och standar. 
 
Jan och Björn Axelsson ska besöka SwedBank den 24 maj för att 
avsluta konto på handelsbanken och överföra kapitalet till 
SwedBank.  

  
8 Planeringsmöte inför 2010 

Styrelsen var enig att planeringsmötet hålls som beslutats tidigare 
torsdagen den 7 november. 

  
9 ÖBF:s årsmöte 2020 

ÖBF:s årsmöte 2020 kommer att hållas i Olshammarsgården den 14 
mars, värd klubb är Aspa Båtklubb. 
Styrelsen ska till nästa styrelsemöte komma med förslag till ett 
program. 

  
10 Skrivelser 

Bifogas protokollet. 
  

11 Övriga frågor 
ÖBF kommer att informera Vätternvårdsförbundet om vi får några 
rapporter om nyetablering av vandrarmusslan. 
 
Båtägare i vattenområden med risk för spridning, kan själva ha 
uppsikt på båtskroven vid upptagning av båtarna. 
 
Båtriksdagsprotokollet finns på SBU:s hemsida. 
 
Bestorps Båtklubb har inkommit med en ansökan om båtlån för 
bygge av ett båthus. 
Låneansökan har gåtts igenom. Sören Person fick i uppdrag att 
noggrant läsa igenom och titta på ansökan. AU tar ställning till om 
den är korrekt.  
Björn kontaktar Bestorps Båtklubb för att informera om att klubben 
ska göra en ändring i sin stadga. 
AU får i uppdrag att besluta om att godkänna ansökan. 
Därefter skickas den till Svenska Båtunionen för godkännande. 

  



12 Mötets avslutning 
Ordförande Björn Axelsson tackade för visat intresse och avslutade 
mötet. 

  
 Nästa AU: måndagen den 2 september.  

 Nästa styrelsemöte: tisdagen den 10 september. 
  
  
  
  
  

 
 
Britt Axelsson                                      Björn Axelsson 

 Sekr.                                                    Ordf. 
  
  

 
 

                     TREVLIG SOMMAR 
 



INNKOMMANDE SKRIVELSER 

till styrelsemötet den 16 maj 2019 

Svenska Båtunionen: Nyhetsbrev. 

Båtliv: Nyhetsbrev. 

Länsstyrelsen Östergötland Rättsenheten: Beslut: Ansökan om avlysning av 

vattenområden vid Arkösund i samband med simma-sping-loppet Farleden. 

Sjöräddningssällskapet: Trossen No 2, 2019. 

Bestorps Båtklubb: Låneansökan för nytt båthus.  
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Rapport från möte om Sjöräddningen i Vättern, SSRS 2019-05-08
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