
Minnesanteckningar från klubbkonferensen/förbundsrådet 2014 

Östergötlands Båtförbund (ÖBF) höll den 15 november klubbkonferens/förbundsråd 
på Scandic Väst i Linköping. 
Ett 30-tal deltagare fån 16 olika medlemsklubbar och 5 gäster hade slutit upp en grå 
och småregning lördag. 

Förbundsordförande Harald Mårtensson inledde dagen med att hälsa alla välkomna 
och informerade om dagens upplägg. 

Svenska Båtunionens (SBU) nya verksamhetschef Peter Karlsson presenterade sig 
och informerade om SBU som organisation. Han berättade lite om vad som kommer 
att hända under 2015, bl.a. förbättring inom klubbförsäkring, ny webbplattform, 
kompetenskommittéer, plantskola för nya funktionärer (ett nytt projekt för rekrytering 
av yngre funktionärer) och förbund och klubbesök. 
Han gav ett uppdrag till alla förbund ”sätt oss i arbete”. Mottot och arbetet i SBU vill 
han ska vara ”För svenskt båtliv i tiden”. 

Göta Kanals VD Anders Donlau och Göta Kanals marknadschef Anna Meyer 
informerade om vad som har förbättras och byggts ut under 2014 och vad som 
kommer att göras under 2015. En prisjustering kommer att göras inför säsongen 
2015. Insjöbåtsrabatten tas bort och i stället blir det en försäsong och en eftersäsong 
där kostnaden är 70%, väljer man att ta ut båten under högsäsong så får man betala 
100%. Köper man biljetten via internet får man 5 % rabatt. Hopp i land bryggorna ska 
ses över och någon ska under nästa år byggas om. Anders Donlau och Anna Meyer 
fick svara på flera frågor som deltagarna ville ha svar på bl.a.om broöppningar och 
den nya prissättningen. 

 

Från Swedbank i Stockholm kom företagsrådgivare Katarina Österlund och Ingrid 
Smith Stigenius som informerade och svarade på frågor angående båtklubbslån, 
båtklubbspaketet och e-bokföring. Nytt var att man inte längre behöver varit kund hos 
Swedbank minst ett år, för att kunna ansöka om båtklubbslån. 

 

Eftermiddagen bestod av gruppdiskussioner av de tre frågorna som skickades med 
ut till klubbarna i programmet. Vilken är klubbens viktigaste fråga? Hur bör 
kommunikationen mellan medlem-klubb/förbund/SBU, bäst skötas?  Vilka frågor bör 
SBU ha en tydlig policy för och hur bör den vara? 
Efter eftermiddagskaffet fick varje grupp(vi var indelade i 5 grupper) redovisa vad 
som kommit fram i gruppdiskussionerna. Allt ska sammanställas av kassören och 
sedan tas upp i styrelsen för att arbetas vidare med. 
 



Barn och Ungdomstipendiet delades ut till Vadstena Båt och Fiskeklubb för ett 
annorlunda koncept med att anordna förarbevisutbildning för barn och ungdomar och 
för att utöka barn och ungdomsaktiviteterna nästa år. Klubben fick mottaga 5000 Kr. 

Styrelsen informerade om 2015 års verksamhet.  

BAS-utbildning 24 januari. 
 
ÖBF:s årsmöte kommer att hållas på Ombergs turisthotell lördagen den 21 mars. 
Hästholmens Båtklubb står som värdklubb.  

Sjösäkerhetsutbildning på Arkö söndagen den 10 maj. 

Förbundsråd lördagen den 14 november. 

Ordförande Harald Mårtensson avlutade klubbkonferensen/förbundsrådet genom att 
tacka alla delegater för en trevlig och givande dag. 
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