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MINNESANTECKNINGAR	FRÅN	ÖBF:s	FÖRBUNDSRÅD	2021-11-13	

 
Östergötlands	Båtförbunds	(ÖBFs)	Förbundsråd	genomfördes	digitalt	i	mötesverktyget	
Zoom.	
	
Närvarande:	
P-O	Rudenäs		 Bråvikens	Segelsällskap	
Stefan	Nyström	 Bråvikens	Segelsällskap	
Benny	Nilsson	 Motala	Båtklubb	Tegelviken	
Johan	Rickardsson	 Vadstena	Vätterfiskeklubb		
Paul	Bevervik	 Linköpings	Motorbåts	Klubb	 	
	 	
Björn	Axelsson	 ÖBF	ordförande	
Bo	Svensson	 	 ÖBF	kassör	
Harald	Mårtensson	 ÖBF	ledamot	
Lars	Björkman	 ÖBF	ledamot	
Seija	Nyström	 ÖBF	ledamot	
Jan-Åke	Sallermo	 ÖBF	Valnämnd	
Karl-Göran	Gustafsson	 ÖBF	Revisor	
	
	
	
Medlemsavgift	och	budgetförslag	2022	
	
ÖBFs	medlemsantal	2021	är	10	623	familjemedlemmar	inkluderade,	
varav	betalande	familjehuvud	8046.	
	
ÖBFs	styrelse	har	beslutat	att	inte	debitera	medlemsavgiften	till	ÖBF	för	2022.	
Medlemsavgiften	till	Svenska	Båtunionen	ska	faktureras	som	vanligt.	
	
Budgetförslag	bifogas	som	bilaga.	
	
Frågeformuläret	
	
ÖBFs	styrelse	har	skickat	frågeformulär	till	medlemsklubbar	för	att	samla	in	information	om	
klubbar	och	om	deras	behov	och	önskemål	om	ÖBFs	och	SBUs	verksamhet.	
11	av	50	klubbar	har	svarat.	
	
En	kort	version	av	svaren	redovisades	på	mötet	och	svaren	resulterade	i	diskussioner.	
Fullständiga	svar	med	anteckningar	kommer	att	bifogas	som	bilaga.	
	
	
	
	



Nya	BAS	
	
Testversion	av	BAS	är	färdig	och	testas	av	utvalda	klubbar	och	BAS-coacher.	
Uppstart	av	BAS	version	3	planeras	till	januari	2022.	
Båtklubbar	kan	förbereda	sig	för	BAS-K	version	3	genom	att	underhålla	registren	i	nuvarande	
version	och	ha	rätt	data	på	rätt	plats.	
	
Mera	information	kommer	från	Svenska	Båtunionen	(SBU).	
	
Göta	Kanal	190	år	
	
2022	är	det	190	år	sedan	Göta	kanal	invigdes.	
	
Projekt	Göta	kanal	190	år	föreslår,	att	Skaraborgs	Båtförbund	och	Östergötlands	Båtförbund	
medverkar	med	4	klubbar	var	under	vecka	28/29	i	åtta	dagar	där	varje	klubb	får	en	dag.	
	
Svenska	Båtunionen	i	samarbete	Skaraborgs	Båtförbund	och	Östergötlands	Båtförbund	avser	
att	genomföra	en	informationskampanj	kring	allemansrätten	och	säkert	friluftsliv	på	och	vid	
vatten.	
	
ÖBF	återkommer,	när	planeringen	har	kommit	vidare.	
	
Framtiden	för	ÖBF	
	
ÖBFs	årsmöte	2021-03-13	godkände	Proposition	3:	Styrelsen	föreslår	att	minska	antalet	i	
styrelsen	genom	att	ta	bort	de	tre	suppleanterna	samt	ändra	lydelse	i	stadgan	kapitel	3	–	
Förbundsstyrelsen	para	21	och	para22.	
Fastställande	av	föreslaget	tas	på	nästa	årsmöte	2022-03-12.	
	
Ordförande,	sekreterare	och	en	suppleant	kommer	att	avgå	vid	årsmötet	2022.	
ÖBFs	valnämnd	vädjar	om	hjälp.	
	
ÖBF	har	en	viktig	roll	med	lokal	förankring	mot	SBU.	
	
Barn	och	Ungdomsstipendium	
	
Jönköpings	Segelsällskap	har	av	Östergötlands	Båtförbund	tilldelats	Barn-	och	
Ungdomsstipendium	på	10	000	SEK.	
Motivering	bifogas	som	bilaga.	
	
	
	
Vid	pennan		
Seija	Nyström	
	



Budget, utfall och förslag 2021-2022
21-11-13 Budget 2020 Utfall    2020 Budget 2021 Utfall    2021 Förslag 2022

Konton Tillgångar      
1935 Swedbank 240 122,35 359 164,68 359 164,68 479 760,66 247 730,66

Summa tillgångar 240 122,35 359 164,68 359 164,68 479 760,66 247 730,66
Intäkter Budget Utfall Förslag Utfall Förslag

3540 Ränteintäkter 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3690 Övriga Intäker 2 000,00 0,00 2 000,00  2 000,00
3695 Förråd intäkter 3 399,00 3 399,00 3 500,00 2 596,50 3 500,00
3890 Medlemsintäkter 728 000,00 720 968,00 724 000,00 722 714,00 550 000,00
3985 ÖBF Årsmöte/Förbundsråd 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00
3987 SBU Båtriksdag 6 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00
3989 SBU Unionsråd 6 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00
3990 Övr. ersättningar och intäkter 1 700,00 0,00 1 500,00 1 700,00 1 500,00

Summa intäkter 748 199,00 724 367,00 735 100,00 727 010,50 557 100,00
Kostnader Budget Utfall Förslag Utfall Förslag

4010 Medlemsavgifter SBU 546 000,00 545 790,00 560 000,00 547 790,00 560 000,00
4055 Medlemsavgifter ÖLFA 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
4056 Bidrag SSRS 10 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00
4057 Medlemsavgift Vätternvårdsförbundet 4 880,00 4 880,00 4 880,00 4 880,00 4 880,00
4058 Medlemsavgift Svenska Fyrsällskapet 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Summa Medlemsavgifter 561 930,00 551 720,00 585 930,00 573 720,00 575 930,00
Möten Budget Utfall Förslag Utfall Förslag

5010 Styrelsen 12 000,00 8 647,00 12 000,00 1 826,30 10 000,00
5015 Resor Styrelsen 20 000,00 6 830,02 5 000,00 3 755,89 10 000,00
5020 ÖBF Valnämnd 2 500,00 1 684,00 2 000,00 0,00 2 500,00
5025 ÖBF Årsmöte 20 000,00 9 124,10 10 000,00 0,00 20 000,00
5030 ÖBF Förbundsråd 35 000,00 0,00 5 000,00 0,00 35 000,00
5035 ÖBF Ombudsträff 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00
5040 SBU Båtriksdag 6 000,00 0,00 5 000,00 0,00 6 000,00
5045 SBU Unionsråd 6 000,00 0,00 5 000,00 0,00 6 000,00

Summa Möten 105 500,00 26 285,12 48 000,00 5 582,19 89 500,00
Övriga kostnader Budget Utfall Förslag Utfall Förslag

5611 Miljö 8 000,00 3 282,00 5 000,00 0,00 8 000,00
5613 Säkerhetsbesiktning 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00
5614 Sjösäkerhet 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00
5615 Barn & Ungdom 10 000,00 0,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00
5616 Arbetsgrupp Vättern 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00
5617 Arbetsgrupp Bråviken 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00
5618 Arbetsgrupp Kanaler / Sjöar 2 000,00 370,00 2 000,00 0,00 2 000,00
5619 Brandutbildning / HLR 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00
5710 Utbildning Klubbar 35 000,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00
5720 Utbildning Styrelsen 5 000,00 3 546,00 10 000,00 0,00 10 000,00
5910 Marknadsföring 2 500,00 0,00 5 000,00 0,00 1 000,00
5930 Informationsmaterial 2 000,00 0,00 2 500,00 0,00 1 000,00
6110 Kontorsmateriel 2 000,00 272,55 2 000,00 0,00 2 000,00
6250 Porto 500,00 0,00 500,00 37,50 500,00
6320 Kopiator / Kansli 8 000,00 7 809,00 8 000,00 4 815,00 8 000,00
6325 Förråd 7 000,00 6 798,00 7 000,00 5 193,00 7 000,00
6540 IT-tjänst/zoom 2 500,00 1 797,33 2 500,00
6541 Redovisningsprogram 3 000,00 2 984,00 3 000,00 2 314,00 3 000,00
6570 Bankkostnader 1 168,00 1 168,00 1 168,00 1 171,00 1 200,00
6575 IT / Hemsida 1 500,00 1 090,00 2 500,00 1 784,50 2 500,00
6580 Övriga kostnader 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00

Summa Övriga Kostnader 137 668,00 27 319,55 141 168,00 27 112,33 123 700,00
Summa Kostnader 805 098,00 605 324,67 775 098,00 606 414,52 789 130,00

Årets Resultat -56 899,00 119 042,33 -39 998,00 120 595,98 -232 030,00 
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Förbundsråd 2021-11-13 
Tid 10.00 – ca 12.30 

Digitalt på Zoom 

Program 
•  Medlemsavgift och budgetförslag 2022 
•  Frågeformuläret 
•  Nya BAS 
•  Göta Kanal 190 år 
•  Framtiden för ÖBF 
•  Barn och Ungdomstipendium 
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•  11 av 50 klubbar har svarat på enkäten, det är 
22%.  

•  Styrelsen väljer att redovisa en kort version i 
dag men kommer att skicka ut fullständiga svar 
med anteckningarna från Förbundsrådet.  

Fråga 1  Vad vill ni som klubb att ÖBF ska 
  arbeta med på lokalt och regionalt  
 plan? 
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Svar från klubbar. 
•  Utöver att kontinuerligt bevaka båtlivets 

intressen och rättigheter gentemot kommuner, 
myndigheter och politiker och tillsammans 
med t.ex. SBU, påverka förändringar åt rätt 
håll. 

•  Mer information om hur dessa frågor hanteras, 
önskas också. 

	
	

•  Angelägna frågor är: Påverka att Göta- och 
Kinda- kanals prisnivå sänks. (rabatter). 

•  Hjälp med expertis för juridiska-, miljö- och 
farleds-frågor. 

•  Utbildning inom föreningskunskap, miljö, 
båtklubbsjuridik mm. 
Utarbeta riktlinjer till klubbarna för framtida 
miljökrav. 
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•  Företräda klubbarna i olika frågor, vara 
�bollplank�. 

•  Ordna lokala möten, (klubbar i samma 
kommun) för att utbyta tips och goda idéer. 

•  Även uppmärksamma båtlivet i Vättern. 

Fråga 2  Hur vill ni som klubb ha er   
  information från ÖBF? 
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Svar från klubbar. 
•  Alla klubbar vill ha sin information digitalt.	

Fråga 3  Vilken sorts information vill ni ha 
  från ÖBF? 
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Svar från klubbar. 
•  Miljöfrågor 
•  Händelser/prioriterade frågor  inom ÖBF och 

SBU 
•  Bidrag, kurser, utbildning 
•  Nya bestämmelser 
•  Råd 

Fråga 4  Vill ni som klubb ha hjälp från ÖBF? 
  Om ja, vilken hjälp. 
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Svar från klubbar. 
•  En del klubbar kommer att kontakta ÖBF när 

behov finns. 
•  Miljöfrågor 
•  Utb i BAS 
•  Lyckade aktiviteter inom ÖBF 

Fråga 5  Tycker ni att medlemsavgiften  
  motsvarar förmåner/nytta?  

	 	 		
 

   För närvarande 19 respektive 24 Sek till ÖBF och 65 respektive 70 Sek till 
  SBU per medlem) Enkelansluten klubb 24/70 sek och dubbelansluten klubb 
  19/65 sek. Dubbelansluten klubb är medlem i SBU samt Svenska   
 Seglarförbundet 

 
   (Enkelansluten klubb 24/70 sek och dubbelansluten klubb 19/65 sek. 

  Dubbelansluten klubb är medlem i SBU samt Svenska Seglarförbundet) 
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Svar från klubbar. 
•  Generellt är svaret Ja. 
•  Dubbelanslutna klubbar upplever avgiften ganska 

hög, eftersom de flesta sk SBU-förmåner är 
samma som via Svenska Seglarförbundet. 

•  Genom din båtklubb, ÖBF och SBU har du och 
din båtklubb många olika förmåner. 
Sk SBU-förmåner är generella och gäller för alla 
medlemsbåtklubbar och båtklubbsmedlemmar i 
hela landet. 

	

•  ÖBF samordnar det regionala båtlivet, 
fungerar som remissinstans på kommun- och 
länsnivå och är medlemsklubbarnas kontakt 
om de behöver stöd i sin verksamhet.  
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•  Regionala förmåner via ÖBF är t ex 
Sjösäkerhetsutbildning i Arkösund, Brand- och 
sjukvårdsutbildning, Barn- och 
Ungdomsstipendiet, Båtklubbsdag/
Förbundsråd med div information samt extern 
föreläsning (när fysiskt möte). 
Det gäller att utnyttja det utbud som trots allt 
finns.   

•  Svenska Båtunionen SBU är 
paraplyorganisation för Sveriges båtklubbar 
via regionala båtförbund,  
t ex Östergötlands Båtförbund (ÖBF). 

•  Båtriksdagen är SBUs årsmöte och högsta 
beslutande organ och samlas en gång om året. 
Röstberättigade på Båtriksdagen är våra 
regionala förbunds delegater. 
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Fråga 6  Hur informerar ni era  medlemmar 
  om vår verksamhet? 

		
	

Svar från klubbar. 
•  Det finns inget entydigt svar utan varierar 

stort mellan klubbarna. 
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•  Fråga 7  Hur gör ni i klubben för att få era 
  medlemmar intresserade av   
 styrelsearbete i klubben? 

Svar från klubbar. 
•  Tjat och övertalning (inget bra) 
•  Föreslår valberedningen namn 
•  Aktiv och engagerad styrelse kan visa på att 

det är roligt att delatga 
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•  Fråga 8  Kan vi gemensamt göra något för att 
  få medlemmarna ytterligare   
 intresserade? 

Svar från klubbar. 
•  Det är ingen klubb som har en patentlösning på 

detta 
•  Efterfråga klubbarnas valberedning för 

intresserade till ÖBF 
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Fråga 9  Kan någon i klubben, nödvändigtvis 
  inte styrelsemedlem, vara intresserad 
  av styrelsearbete i ÖBF och   
 eventuellt i SBU?	

 
	

Svar från klubbar.	
•  Ett entydigt svar med ett undantag. Nästan alla 

klubbar har problem med att få folk till sina 
egna styrelser, vilket gör det ännu svårare att få 
folk till ÖBF eller SBU	
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Fråga 10  Varför är medlemmen med i  
  båtklubben? 

	
	

Svar från klubbar.	
•  För att erhålla båtplats 
•  Gemenskap 
•  Sjösättning/torrsättning 
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Fråga 10  I vilken utsträckning använder ni  
  BAS inom klubben? Behöver ni   
 utbildning/ hjälp med BAS? 

 
	

Svar från klubbar.	
Administration 
•  Klubbarna använder BAS på olika sätt. Mycket 

beroende på storleken på klubbverksamhet. 
•  Medlemsregistrering, registrering av båt-, 

brygg, och vinterplatser. 
•  Köer samt fakturering. Medlemskontakt via 

mejl/sms är saker som nämns. 
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Svar från klubbar.	
Utbildning 
•  De större klubbarna svarar att de klarar sig bra 

utan utbildning. Men utbildning är bra för att 
få reda på hur systemet är uppbyggt och få bra 
exempel på arbetsmetodik. Kanske kan det 
uppstå nya behov av hjälp när det nya systemet 
är på plats. 

ÖBF:s BARN OCH UNGDOMSSTIPEDIUM 2021 
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Jönköpings Segelsällskap har av Östergötlands Båtförbund tilldelats Barn- och 
Ungdomsstipendium på 10 000 SEK.  
Motivering: 
Jönköpings Segelsällskap (JSS) har haft intensiva aktiviteter i Ungdoms- 
sektionen. 
Prova på seglingar har arrangerats både för skolelever och vuxna. 
JSS har bedrivit traditionell seglarskola för ungdomar i åldrarna 8–16 år, samt  
vuxenseglarskola, som har aktiverat flera ungdomar till instruktörer. 
JSS ska också delta i projektet kring funktionshindrades möjligheter att utnyttja  
Vattnet i södra Vättern.  
ÖBF hoppas att det här stipendiet bidrar till utveckling av verksamheten för  
ungdomar. 
 

 Seija Nyström     Britt Axelsson 
Barn och Ungdomsansvarig    Barn och Ungdomsansvarig 
Östergötlands Båtförbund    Östergötlands Båtförbund 

	

	



Sammanställning av svar 20211109 
 
11 klubbar av 50 har svarat på enkäten det är 22 %. Det går med dessa siffror 
inte säkerställa att det är representativt för ÖBF:s klubbar. Styrelsen väljer att 
redovisa en sammanställning (i kort version) till båtklubbarna.   

1. Vad vill ni som klubb att ÖBF ska arbeta med på lokalt och regionalt 
plan? 

Klubb 1; Svårt att hitta några specifika frågor från vår horisont. Vi är en liten klubb där 
medlemmarna i princip är nöjda med att det finns en plast att lägga sin båt vid. Vi har 
företrädesvis mest småbåtar som används för dagsutflykter i det närmaste sjösystemet. 
En möjlig fråga skulle kunna vara att verka för billigare säsongskort på Kinda kanal. Vi är 
relativt många som köper sådant för Brokinds sluss som ett exempel. 
Klubb 2; Kunskapen om ÖBF som organisation och dess mål, uppgifter, mm är generellt 
bristfällig inom båtklubben .  
Arbeta med "lokalt": Kanske en årlig träff för båtklubbar inom Linköpings kommun där 
aktuella frågor kan tas upp. Hur kan vi som klubb få tips och idéer från andra?  
Regionalt: På regional nivå kunde motsvarande gälla.  
Nu tänker vi inte på ÖBFs årsmöte utan mera "öppna träffar".  
De utbildningar som ÖBF anordnar redan idag uppskattas och hoppas vi på att ni fortsätter 
med. Kanske kan ni även anordna utbildningar i båtklubbsjuridik, föreningskunskap för 
styrelsemedlemmar etc? 
Klubb 3; Utarbeta enhetliga riktlinjer för klubbar i Östergötland vad beträffar framtida 
miljökrav. 
Klubb 4; Lokalt - påverka kommunen i frågor som gagnar båtlivet. Regionalt samma som 
ovan mot länsstyrelsen 
Klubb 5; Verka för rabatter på Göta Kanal. Påtryckningar på militären om skjutningar i 
Vättern. Mycket av ert arbete riktar sig mot kusten, vilket är förståeligt, då det är ett 
omfattande område och det berör oftast inte oss som finns i Vättern. 
Klubb 6; Egentligen precis det som Båtunionen redan gör. Värna om sjölivet och dess 
utövare. 
Klubb 7; Alla förkommande och för klubben relevanta båtlivsfrågor.  
Klubb 8; Frågor som rör miljö, fågelskydd, uppluckring av strandskydd mm. Information till 
klubbar och föreningar om vad som är på gång samt att driva och skapa uppmärksamhet för 
båtlivets krav och behov. Kontaktyta mot politik och tjänstemän. 
Driva och synkronisera drivning av gemensamma frågor . Tex om farleder, fyrar, Göta Kanal 
etc. Vara behjälplig med expertis i diskussioner med myndigheter och andra organisationer i 
ärenden som kräver organisatorisk och laglig expertis. Företräda föreningen mot högre 
instanser i den gemensamma organisationen. Vara bollplank i såväl legala som tekniska frågor 
Klubb 9; Göta Kanal o liknande frågor. 
Klubb 10; Bevaka båtlivets intressen 
Klubb 11; Inget svar 



2. Hur vill ni som klubb ha er information från ÖBF? 

Klubb 1; E-post är ett bra sätt men många medlemmar använder Facebook så en Facebook-
grupp kanske är det allra bästa sättet. Det finns ju en sådan redan idag för sjöarna i 
kanalsystemet. 
Klubb 2; Genom en länk som vi kunde koppla till vår (klubbens) hemsida under en egen 
rubrik "Nytt från ÖBF".  
ÖBF:s hemsida är inte så informativ och är i behov av modernisering (den är inte så säljande 
och ser lite ålderdomlig ut, innehåller trasiga länkar etc). Eventuellt skulle ni kunna lägga 
protokollen från ÖBFs styrelsemöten/årsmöten i en katalog/lista på er hemsida så att vi kan 
länka dit från vår egen hemsida. Några rader om "det viktigaste" från ÖBF skulle kunna 
finnas där.  
Men hur många hos oss går regelbundet in på hemsidan? Kanske är det mera effektivt att 
använda BAS för att ge direktinformation till båtklubbarnas medlemmar och att där lägga en 
länk till den samlade informationen på er hemsida.  
Är det något extra viktigt kanske vi som klubb behöver "puffa" för informationen genom ett 
SMS eller mail till medlemmarna. 
Klubb 3; Fungerar utmärkt via mail som tidigare 
Klubb 4; Via mail som tidigare fungerar bra. 
Klubb 5; Via mail 
Klubb 6; Via mail. Gärna till alla medlemmar som registrerat sin epost-adress i BAS 
Klubb 7; Med e-post till ordföranden 
Klubb 8; Webmöten, videopresentationer. I styrelseprotokoll, på hemsidan (med varsel via 
mejl till klubbens sekreterare), e-post direkt till sekreterare/ordförande vid brådskande 
ärenden. 
Klubb 9; Genom mail. 
Klubb 10; Via e-post 
Klubb 11; Digitalt 



3. Vilken sorts information vill ni ha från ÖBF? 

Klubb 1 ;Tala om vad ni gör redan praktiskt, vilken nytta skapas. 
Klubb 2; Viktiga frågor för vår klubb att ha med i vår planering av vår verksamhet.  
Frågor som kan komma att föra med sig kommande krav på investeringar i vår båtklubb.  
Nya eller skärpta krav vad avser miljöfrågor, ex vis bottenfärger, nya lagar som berör 
båtklubbarna och annat. 
Klubb 3; Miljöfrågor, enl. svar fråga 1, samt brand- och sjösäkerhetsutbildning. 
Klubb 4; Vad unionen driver för frågor och vad som är på agendan  
Klubb 5; Inget svar 
Klubb 6; Händelser och evenemang inom ÖBF och dess verksamhetsområde 
Klubb 7; Från ert regionala arbete, protokoll mm samt även från det centrala arbetet i 
förbundet. 
Klubb 8; Information om de prioriterade frågor som ÖBF arbetar med. Gärna med 
”reserapporter”, länkar eller hänvisningar till mötesdokumentation från möten där ÖBF varit 
representerade. Inte bara en notering om att någon deltagit. Givetvis all legal information och 
ekonomiska förändringar som kommer från överordnade instanser och berör klubben. 
Kännedom om frågor, som diskuteras i organisationerna över den enskilda klubben och som 
berör klubbverksamheten. Den vanliga verksamhetsdokumentationen: 
verksamhetsbeskrivningar, ekonomi (budget och utfall). Kortfattat om områden, som ÖBF 
bevakar (t ex miljöfrågor). Ger oss möjlighet, att komma med frågor, om vi känner oss 
berörda. 
Klubb 9; Bidrag, kurser, utbildning 
Klubb 10; Styrelsemötesprotokoll. Rapportera vad som händer inom båtlivet. Kallelser till 
SBUs och ÖBFs sammankomster.. Båtklubbsdag med båtlivsinformation och någon 
intressant presentation 
Klubb 11; Nya bestämmelser, lagar samt råd 
 

 



4. Vill ni som klubb ha hjälp från ÖBF? Om ja, vilken hjälp? 

Klubb 1; Svårt att svara på då vi (i allmän betydelse) inte ser några större problem från vårt 
verksamhetsperspektiv. 
Klubb 2; Gärna besök på ett medlemsmöte hos oss eller på ett klubbmöte nere i hamnen en 
vårlördag.  
Presentation av ÖBF och vad ÖBF har gjort; exempel på lyckade aktiviteter.  
Info och presentation av ett aktuellt tema, regionalt och/eller nationellt.  
I en dialog komma fram till vad ÖBF skulle kunna hjälpa oss med. 
Klubb 3; Miljöfrågor, enl. svar fråga 1, samt brand- och sjösäkerhetsutbildning. 
Klubb 4; Ja - driva viktiga frågor på regional och riksnivå gentemot beslutsfattare 
Klubb 5; Vi kan väl inte just nu se något, men är bra att veta om det dyker upp problem och 
frågor att det finns någonstans att vända sig. 
Klubb 6; Varför inte kunna erbjuda online utbildning i BAS systemet. Systemet är inte helt 
enkelt att förstå sig på för en oinvigd. 
Klubb 7; Inget specifikt för stunden men givetvis bevakning av båtlivsfrågor 
Klubb 8; Frågor som jag kommer på, är sådan som berör alla typer av instanser som klubben 
gentemot kommun, region etc. eller gemensamma frågor mellan klubbar, där en fristående 
instans kan behövas. Miljöfrågor är väl typiska. Support i juridiska ärenden mellan klubb och 
intressenter, tex markägare i arrendefrågor, klubbmedlemmar vid tvister etc. Dvs hjälp till 
klubbarnas styrelser att agera lagenligt samt att bevaka klubbens rättigheter. Hjälp med 
tolkning av myndigheters påbud. Samt synkronisering med andra föreningar i liknande 
ärenden. 
Klubb 9; Nej, inte för tillfället. Om behov av hjälp uppkommer hör vi av oss 
Klubb 10; För närvarande inte 
Klubb 11; Nej 
 



5. Tycker ni att medlemsavgiften motsvarar förmåner/nyttan? (För 
närvarande 19 respektive 24 Sek till ÖBF och 65 respektive 70 Sek till 
SBU per medlem) 

Klubb 1; När det gäller SBU, definitivt. Vad gäller ÖBF mer tveksamt 
Klubb 2; Vi har generellt dålig kunskap om hur de 19 respektive 65 kronorna nyttjas.  
SBU har vi troligtvis något bättre kunskap om eftersom de bl.a utvecklar BAS-systemet, finns 
med i båtägarnas eget försäkringsbolag Svenska Sjö, finns med i Nämnden för 
båtlivsutbildning (NFB), är nationellt remissorgan i sjölivsfrågor, mm.  
Vi har använt oss av juridisk kompetens hos SBU när vi hade ett ärende hos skatteverket där 
vi behövde rådgivning. Denna rådgivning var mycket snabb och kompetent och hjälpte oss i 
klubben i vår bedömning hur vi skulle agera. 
Klubb 3; Ja. 
Klubb 4; För en liten klubb som vår är det en stor kostnad som kanske inte står i paritet till 
nyttan. 
Klubb 5; Inget svar 
Klubb 6; Svårt att validera beloppen, men trots allt en fråga som dyker upp ibland; Vad för vi 
för pengarna? Å andra sidan behövs trots allt ett personligt engagemang för att utnyttja det 
utbud som trots allt finns.   
Klubb 7; Vi kan känna att vi har mer nytta av SBU:s arbete och BAS än av ÖBF och att 
fördelningen kanske borde vara mer till SBU. 
Klubb 8; Nivåerna är rimliga som de är i dagsläget. 
Klubb 9; Ja 
Klubb 10; Som dubbelansluten förening upplevs avgiften ganska hög eftersom vi betalar 
mycket till SSF  
Klubb 11; Ja 



6. Hur informerar ni era medlemmar om vår verksamhet? 

Klubb 1; Via hemsida och Facebookgrupp i första hand 
Klubb 2; F n dåligt. Protokoll och skrivelser från ÖBF anmäls på våra styrelsemöten. Ibland 
läggs en nyhet ut på klubbens hemsida. 
Klubb 3; Vid föreningsmöten, via klubbens hemsida och i mailutskick 
Klubb 4; Via våra styrelseprotokoll och även direkta kontakter om frågans art är väsentlig för 
medlemmen 
Klubb 5; På anslagstavlan i klubbstugan, ibland i medlemsutskicken. 
Klubb 6; Eftersom bara 2/3 av våra medlemmar har angett någon epost-adress, är det svårt att 
nå ut till alla. 
Klubb 7; Inte så mycket från ÖBF men ibland tar vi upp aktuell information från SBU. Vi 
informerar också om fördelarna att använda BAS. 
Klubb 8; Oftast redogör sekreteraren (som går på årsmötet och läser alla protokoll) för ÖBF -
aktiviteter på styrelse- och medlemsmöten. Vi avser även att publicera länkar eller dokument 
från ÖBF (och andar förbund) på vår hemsida. 
Klubb 9; Via vår hemsida. I övrigt går all info ut till föreningens styrelse 
Klubb 10; Vi har i stort sett inte lämnat någon information. Vi har länkar till både SBU 
och ÖBF på vår hemsida. Vi borde ha lämnat den information som ÖBF skrivit in före 
frågorna. 
Klubb 11; Via årsmöten och hemsida 
 



7. Hur gör ni i klubben för att få era medlemmar intresserade av 
styrelsearbete i klubben? 

Klubb 1; Ett stort problem då de yngre medlemmarna inte riktigt ser vad styrelsen gör 
samtidigt som livspusslet för dessa oftast redan är svårlagt. Det innebär att vi som sitter i 
styrelsen sitter kvar år från år. Bra för kontinuiteten, dåligt för engagemanget. 
Klubb 2; Hittills har vi haft en valberedning som har varit bra på att hitta kandidater att  
föreslå till styrelsearbete. 
Klubb 3; I dagsläget via muntlig förfrågan. Ny infallsvinkel är dock under planering 
Klubb 4; Vi försöker påverka yngre att ta medlemsuppdrag i en direkt kommunikation. 
Klubb 5; Det är jättesvårt att få engagerade medlemmar. Tjat och övertalning, men blir oftast 
inte bra, bara ett namn på pappret. 
Klubb 6; Samma problem inom hela den ideella rörelsen: Hur ska vi få medlemmar att 
engagera sig mer. Vi, som antagligen de flesta, mottager tacksamt tips och ideer. 
Klubb 7; Vi tar upp valberedningsarbetet på våra klubbmöten och skriver om det i info-
bladen. Men det är mycket svårt att få främst yngre att delta i klubbarbetet. 
Klubb 8; Jag tror, att en aktiv styrelse som gör saker betyder allt. Visa på att styrelsearbete 
och engagemang i klubben är roligt och att det ger något på individuell nivå. (Kontaktnät, 
kunskap, påverkan,,,) 
Klubb 9; Väljer ut lämpliga ”kandidater” och ställer frågan via valberedningen. 
Klubb 10; Vi gör inte mycket. Valberedarna har det svårt varje år. Det leder ofta till att de  
övertalar funktionärer att fortsätta några år. Att efterlysa funktionärer via e-post fungerar 
inte. Det måste ske via personliga samtal (ofta via telefon). 
Klubb 11; Uppdelning av arbetsområden 
 



8. Kan vi gemensamt göra något för att få medlemmarna ytterligare 
intresserade? 

Klubb 1; Tveksamt, kan inte vi få till det lokalt, vet jag inte hur man skulle lyckas i ett 
bredare perspektiv. 
Klubb 2; För att få fram flera intresserade tror vi att den personliga kontakten med 
medlemmar i samband med gemensamma arbetsdagar i klubben är den absolut bästa metoden. 
Då är det lätt att direkt svara på frågor om vad uppdraget innebär, mm. Vi tar gärna emot 
förslag hur andra båtklubbar har gått tillväga för att intressera eventuella nya 
styrelsemedlemmar.  
När det gäller ÖBF så vore någon ersättning för att ta sig till och från ÖBF:s möten bra (och 
om det finns så bör det informeras om detta). Spontant så anses det nog redan tillräckligt 
tidskrävande att sitta i båtklubbens styrelse eller agera som funktionär så det är antagligen 
lättast att hitta någon kandidat som i dagsläget saknar ideellt engagemang. Kanske bör ni 
efterfråga stöd från båtklubbarnas valberedningar för att hitta kandidater till ÖBF. 
Klubb 3; Vet ej. Intresset för ett aktivt deltagande i en styrande position är tyvärr 
minimalt. 
Klubb 4; Detta är ju ett allmänt stort problem i Föreningssverige så frågan är svår att besvara.  
Klubb 5; Inget svar 
Klubb 6; Bra fråga, men har inget bra svar. 
Klubb 7; Det verkar som att ÖBF har idé 
Klubb 8; Se ovan 
Klubb 9; Vi tar gärna emot förslag, för närvarande har vi inga bra tips. 
Klubb 10; Kom gärna med förslag! 
Klubb 11; Oklart 
 



9. Kan någon i klubben, nödvändigtvis inte styrelsemedlem, vara 
intresserad av styrelsearbete i ÖBF och eventuellt i SBU? 

Klubb 1; Samma problem som ovan. 
Klubb 2; Vi har vid några tillfällen skickat ut intresseförfrågan till medlemmarna om att delta 
vid ÖBFs årsmöte men förfrågan har hittills inte lett till att någon, varken från styrelsen eller 
medlem, visat intresse att delta. 
Klubb 3; Svar som punkt 8. 
Klubb 4; Det har vi ingen uppfattning om. 
Klubb 5; Svårt att se någon. Se även svar på fråga 10. 
Klubb 6; Jag tror nyckeln till svaret på den frågan är inte om någon är intresserad. Snarare 
hur får man yngre personer att engagera sig ideellt. Så länge man har barn och karriär att 
tänka på, kommer det vara svårt att hitta tillräckligt många som är villiga att satsa ytterligare 
timmar av sin på styrelsearbete 
Klubb 7; Ja, eventuellt 
Klubb 8; Vet ej 
Klubb 9; Nej, inte vad vi känner till för tillfället 
Klubb 10; Förmodligen inte. 
Klubb 11; Nej tyvärr pga att vi är en liten båtklubb 
 



10.  Varför är medlemmen med i båtklubben? 

Klubb 1; För att man måste för att få en båtplats. Detta är den absolut största anledningen. 
Behovet av båtplatser i sjösystemet är betydligt större än antalet båtplatser. Här kanske finns 
en fråga för ÖBF att ta tag i. 
Klubb 2; Klubben har just nu en egen undersökning om detta.  
Några medlemmar är intresserade av styrelsearbete och att ansvara för aktiviteter och 
utbildningar inom båtklubben. Majoriteten av de som besvarat enkäten är bara intresserade av 
en båtplats/uppläggningsplats och en väl fungerande klubb med "ordning och reda"  
men har mycket begränsat intresse av att engagera sig ytterligare i verksamheten. 
Klubb 3; Ett krav för att inneha eller stå i kö för båtplats inom båthamnen,  
alt. att som ”stödmedlem” ha tillgång till klubben faciliteter som badplats, bastu m m 
Klubb 4; Alla båtägare som vill ha bojplats måste vara medlem. Våra övriga medlemmar är 
med av stödjande skäl. 
Klubb 5; För att få båtplats i vår hamn. Det är inte klubbarbetet som lockar, utan endast 
möjligheten att få plats. 
Klubb 6; Antagligen för den gemenskap som det innebär att få träffa likasinnade, samt att i 
vårt fall kunna få tillgång till vinteruppställningsplats för båten. 
Klubb 7; Främst för bryggplats och vinterförvaring av masten men en del också för att var 
delaktiga i båtlivsgemenskapen och främja verksamheten. 
Klubb 8; Båtparkering, Socialt, träffa människor med samma intressen 
Klubb 9; Div. olika anledningar. Allt från önskan om engagemang i föreningen till att enbart 
hyra hamnplats. 
Klubb 10; För att få en möjlighet att sjösätta, erhålla bryggplats/bojplats, torrsätta, 
vinterförvara och att underhålla egna båtar. Allmänt ta del av båtlivet. Jollesektionen har 
lyckats skapa omfattande aktiviteter med utbildning och möjlighet att segla. Detta har 
lockat många ungdomar och äldre medlemmar 
Klubb 11; Pga gammal stadga för att kunna ta del av den kollektiva investeringen som 
utförts av övriga medlemmar under alla år 
 



11.  I vilken utsträckning använder ni BAS inom klubben? Behöver ni 
utbildning/ hjälp med BAS? 

Klubb 1; Vi använder BAS för medlemsadministration och debitering, Jag är den enda aktiva 
användaren vad jag vet. Finns några som har inlogg men upplever att det sällan används. 
Klubb 2; Klubben och de som har behörighet använder i varierande utsträckning BAS.  
Information, utbildning, mm avseende BAS är alltid värdefull, särskilt när personer  
som har lång erfarenhet och stor kompetens avseende Bas lämnar sitt/sina uppdrag i 
båtklubben. 
Klubb 3; Till 100%. All administration beträffande medlemmar, båtplatser, köer samt 
fakturering. 
Merparten av medlemskontakten (mail/sms), bokning lyft, vakthållning m m sker via 
BAS. Inget behov av utbildning/hjälp i dagsläget. 
Klubb 4; Vi använder BAS rent administrativt eftersom vår ekonomi är liten så utnyttjar vi 
inte BAS för ekonomisk styrning. 
Klubb 5; Medlemsregister och fakturering. Vi känner inte att vi i nuläget behöver någon 
speciell utbildning eller hjälp. 
Klubb 6; Vi använder absolut BAS. Till medlemsregister och för faktura (medlemsavg) 
utskick. Arbetspasstecknande har vi inget större behov av. Än. 
Klubb 7; Vi använder BAS till medlemsregistrering, båtregistrering, registrering av 
bryggplatser, vinterplatser, mtrl-bodar och nycklar samt all fakturering till medlemmarna. Vi 
behöver ingen hjälp med BAS. 
Klubb 8; BAS används till en stor del av administrationen. Det finns bra inbyggda 
hjälpsystem i BAS, men utbildning är bra för att få reda på hur systemet är uppbyggt och få 
bra exempel på arbetsmetodik 
Klubb 9; Så mycket som möjligt. Utbildning behövs ej för tillfället. Vi frågor som 
uppkommer kontaktas någon av coacherna eller supportfunktionen i Bas-K. 
Klubb 10; Vi beslutade oss för att använda BAS efter det att vi gjort en riskbedömníng 
med att ha all information i en personlig dator. Vi använder BAS sedan många år tillbaka 
för att registrera medlemmar och deras båtar. Vi fakturerar medlemsavgifter, bryggplatser, 
uppställningsplatser, sjösättning,  torrsättning med renspolning, Jollesektionens 
aktiviteter. Vi har också kölista för bryggplats på Snedskär. Länk till medlemsansökan 
återstår att göras 
Klubb 11; Som medlemsregister i samband med uppdatering av nya medlemmar för 
tidningen båtnytt 
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ÖBF:s BARN OCH UNGDOMSSTIPEDIET 2021 
 

 
Jönköpings Segelsällskap har av Östergötlands Båtförbund tilldelats Barn- och 
Ungdomsstipendium på 10 000 SEK. 
 
Motivering: 
 
Jönköpings Segelsällskap (JSS) har haft intensiva aktiviteter i 
ungdomssektionen. 
 
Prova på seglingar har arrangerats både för skolelever och vuxna. 
JSS har bedrivit traditionell seglarskola för ungdomar i åldrarna 8–16 år, samt 
vuxenseglarskola, som har aktiverat flera ungdomar till instruktörer. 
 
JSS ska också delta i projektet kring funktionshindrades möjligheter att utnyttja 
vattnet i södra Vättern. 
 
ÖBF hoppas att det här stipendiet bidrar till utveckling av verksamheten för 
ungdomar. 
 
 
 
 
Seija Nyström   Britt Axelsson 
Barn och Ungdomsansvarig  Barn och Ungdomsansvarig 
Östergötlands Båtförbund   Östergötlands Båtförbund 
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