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Förbundets funktionärer 2020 

Per Myrbeck, ordförande, Slättanäs Båtsällskap 

Hans Knutsson, kassör, Jernaviks Segelsällskap 

Tommy Ivarsson, sekreterare, Stärnö Vindhamns Båtklubb 

Bengt Fröberg, v ordf, Marinens Båtklubb 

Christer Friedh, ledamot, Guövikens Båtklubb 

Joanna Haraldsson, ledamot, Pukaviks Båtklubb 

Gunnar Johansson, ledamot, Stärnö Vindhamns Båtklubb 

Sören Lund, ledamot, Karlskrona Segelsällskap 

Peter Rasmusen, Nättraby Båtklubb 

(Avsägelse fr o m mars 2021) 
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Medlemmar. 

Blekinges Båtförbund har 38 medlemsklubbar som i sin tur har 6918 medlemmar. 

  

Sammanträden. 

Pandemin och restriktionerna har gjort att endast styrelsemöten har genomförts, antingen 

digitalt eller utomhus. Möten har hållits med båtförbunden i Skåne, Småland och 

Östergötland i syfte att finna gemensamt agerande på nationell nivå, vilket också har givit 

goda resultat. 

 

Representation. 

Blekinge Båtförbund har representerats vid: 

● SBUs båtriksdag  

● SBUs miljökonferens 

 

Yttrande, remisser och påverkan. 

Skrivelser och remisser som styrelsen bedömt vara föremål för behandling har tagits upp på 

styrelsemötena under året och är följaktligen protokollförda. 

 

Miljöverksamheten. 

Förbundets representanter har under året vid ett antal tillfällen närvarit och tagit del av det 

miljöarbete som förekommit både lokalt och centralt, där BBF är representerat i 

Miljökommittén. 

     

     

     

     

     



 

  

____________________________________________________________________________

BLEKINGE BÅTFÖRBUND  Bankgiro 5416-8745 –  

E-mail:blekinge.batforbund@telia.com 

 

Ungdomsverksamhet 

2021 års ungdomsläger hölls åter igen och trots pandemin på Tjärö i Blekinges skärgård. 

Lägret hade i år 63 deltagare inkluderat ledare. Med ett stort engagemang av både ledare 

och miniledare kunde årets läger genomföras på ett ytterst välordnat och omtyckt sätt. Gott 

sjömanskap, kunskap om SRSS (sjöräddningen) och HLR har varit delar av programmet. Med 

stöd från SBU har en motorbåt och  fyra Monark 44 inköpts. 

Bassystemet. 

En viss fort- och utbildning och rådgivning har skett från SBU. Länets BAS-coach är ett 

mycket viktigt stöd för klubbarna. 

 

Ekonomi. 

Rörande BBF:s ekonomi hänvisas till bokslut och revisorernas berättelse.   

 

Övrigt. 

Efter att sjöräddningsstationen på Hasslö brunnit ned har BBF liksom ett stort antal 

båtklubbar lämnat bidrag för återuppbyggnaden. BBF har bidragit med 10 000 kronor. 

 

 

 

Slutord. 

Året har präglats av Covid 19-pandemin. Fysiska möten och särskilt i de åldersgrupper som är 

mest engagerade i BBF har fått ställas in. Vi har fått nyttig kunskap om att genomföra digitala 
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sammanträden, men saknar de fysiska mötena oerhört mycket. BBF har avvecklat sitt kansli 

vilket ger lägre kostnader och som positiv bieffekt att styrelsemötena genomförs ute i 

båtklubbarna vilket ger kunskap och kontakter. 

Mest glädjande är att båtlivet i länet blomstrat i och med att semesterresor ställts in.  

Sjösportlägret genomfördes på Tjärö precis som tidigare år till allas belåtenhet, som kan 

utläsas av den utvärdering som ungdomarna själva utfört. Vidare bör nämnas att 

ungdomarna, som vanligt i stort sett helt på egen hand skött om allt på och omkring lägret. 

Dock har styrelsen bidragit till att skaffa fram sponsorer till lägret, som för övrigt har bestått 

av SBU, Sparbanken i Karlshamn och ICA Nära i Bräkne-Hoby. Ett stort tack till dessa! 

 

 

 

Styrelsen tackar härmed för förtroendet under det gångna verksamhetsåret och ställer 

härmed våra platser till förfogande. 

Bräkne Hoby 2021-11-25 

 

-----------------------------                              ---------------------------               --------------------------- 

Ordf. Per Myrbeck                                                V ordf. Bengt Fröberg                                     Sekr Tommy Ivarsson 

 

--------------------------------------------                                              --------------------------------------                         --------------------------------------- 

Kassör Hans Knutsson                                                                  Ledamot Christer Friedh     Ledamot Joanna Haraldsson 

 

-------------------------------------------                                                --------------------------------------            --------------------------------------                 

Ledamot Gunnar Johansson                                                         Ledamot Sören Lund     Ledamot Peter Rasmusen                          
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