Protokoll fört vid Blekinge Båtförbunds Årsmöte
TID: 25 november 2021
Plats: Bräkne Hoby Folkhögskola
Ordförande Per Myrbeck hälsade alla välkomna till kvällen möte och framförde en uppskattning
att vi återigen kan träffas fysiskt vilket gör allt mycket trevligare. Och med de orden förklarades
BBF:s årsmöte som öppnat.

Beslutande del av årsmötet.
§1 Upprop och fastställande av röstlängd
18 röstberättigade medlemmar representerade 12 klubbar.
Närvarande: Göran Janrell Aspö BK, Lars Haller Carlscrona Båteskader, Dan Thorell
Föreningen Carlscrona Veteranbåtar, Anders Isaksson o Carsten Pettersson Gö BS, Lars o
Erik Ronnje Karlskrona Motorbåtssällskap, Fredrik Cederlund Karlskrona SS, L-E Blomqvist
Lyckeby BS, Ulf Sjövall Marinens BK, Ylva Larsson Pukaviks BK, Mats Sandgren Ronneby
SS, Bo Bergstedt Sturkö Båtsällskap, Hans Magnusson, Gun Öhman, Gro Andreassen
Stärnö Vindhamns BK, Bengt Svensson, Leif Broberg Svaneviks Bryggförening.
Mötet godkände och fastställde upprop.
§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Mötet föreslog som ordförande Per Myrbeck och
till sekreterare Tommy Ivarsson
Mötet beslöt i enlighet med förslaget.
§3 Fråga om årsmötets är behörigt utlyst.
Utskickat via BAS 4 veckor i förväg
Mötet beslöt att kallelsen hade gått ut enligt stadgar.
§4 Val av 2 rösträknare och tillika justerare att jämte mötesordförande
justera dagens protokoll.
Mötet beslöt att utse Gun Öhman och Leif Broberg till justerare samt rösträknare
§5 Förbundsstyrelsens berättelse över verksamheten och förvaltning 2021.
Tommy visade BBF:s nya hemsida. Lars-Erik Blomqvist efterlyste info om besiktningsmän.
Mkt material från gamla hemsidan skall gås igenom o förnyas o överföras. Av förklarliga skäl
kan inte allt vara klart p.g.a. innevarande årsmötets personval.
Mötet beslöt godkänna och fastställa verksamhetsberättelsen för 2021.
§6 Fastställande av inkomst- och utgifts status samt bokslut.
Hans gick igenom densamma
Mötet godkände och fastställde enligt föredragningen.
§7 Revisorernas berättelse.
Lästes upp och mötet godkände densamma.
§8 Beslut angående ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

Mötet beslöt att ge BBF:s styrelse ansvarsfrihet för 2021
§9 Fastställande av budget och avgifter.
Hans gick igenom.
Mötet beslöt godkänna och fastställa budgeten och avgifterna för 2022 enligt
föredragningen.
§10 Val av förbundsstyrelse.
Valberedningens förslag:
De som valdes vid årsmötet 2019 står på tur för omval på 2 år.
De som valdes 2018 på 2 år står på tur för fyllnadsval på 1 år orsaken är att inget årsmöte med
personval kunde genomföras 2020 p.g.a. pandemin. Med detta förslag innebär det att årsmötet
2022 kommer i fas med personvalen.
§10.A
Fyllnadsval 1 år
Per Myrbeck
Tommy Ivarsson
Hans Knutsson
Bengt Fröberg
Tommy Svensson (Nyval)
§10.B
Omval 2 år
Sören Lund
Joanna Haraldsson
Gunnar Johansson
Christer Friedh
Mötet beslöt att godkänna upplägget och välja i enlighet med valberedningens förslag

§11 Val av revisorer.
Valberedningens förslag:
Revisorer:
Bengt Mellhammar,
Revisor suppleant:
Hans Nilsson,
Mötet beslöt att välja enligt valberedningens förslag
§12 Val av valberedning.
Årsmötet beslöt att välja på 1 år:
1 Anders Malmörn, Marinens Båtklubb och Karlskrona Navigationssällskap.
2 Vakant Hänskjuts till vårmötet
3 Vakant
§13
I enlighet BBF:s stadgar §11.1 beslöt mötet att välja:
Ordförande Per Myrbeck
Vice ordförande Bengt Fröberg
Kassör Hans Knutson
Sekreterare Tommy Ivarsson
Samt 5 ledamöter enligt tidigare beslut enligt §10.B
§13 Behandling av inkomna motioner och av förbundsstyrelsen framlagda förslag.
Inga motioner eller framlagda förslag fanns att avhandla
§14 BBF:s verksamhetsplan för 2022
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SBU. Bevaka inlämnade motioner till Båtriksdagen mars 2022 avseende kostnad för
BAS. Alkoholpolicy. Medlemsavgifter. Arvoden i SBU. Se SBU:s hemsida
Prioriterade frågor
Saneringsjuridik
BAS se motion på SBU:s hemsida.
Styrelsemöten hos båtklubbarna enligt tid och plats som upprättas fortlöpande.
Ordförandekonferens i Blekinge. Vem vill vara värd för detta år 2022?
Vårmöte
Eskader vilken klubb kan tänkas organisera eskader.
Sjösportläger Fler deltagare från Blekinge?
Mässan i Karlshamn

• Valet. Frågor aktuella för båtklubbarna vill vi ha in
• Miljökonferens
• Carlskrona Båteskader, Lars Haller. Vill gärna ha ett besök
Kommer med inbjudan till våren.

Öppen del
Miljö. Bengt Fröberg tog till orda: Organisation SBU har Miljökommitté där Bengt ingår. BBF:s
målsättning är en miljösamordnare i varje båtklubb i Blekinge (38 klubbar) BBF har som vision
och målsättning att till våren ha miljösamordnare i våra båtklubbar.
Från SBU:s sida tittar man på ålgräset. En viktigt växt för fortplantning av fisk.
Båtbottenfärg. TBT är avskyvärt. Om koppar där strider de lärde.
Spolplatta måste finnas Kommunerna är ansvariga De stoppar huvudet i sanden. Båtklubbarna
måste börja tänka på den här frågan Mats Sandgren pratade om att de löst frågan om spolplatta
använder sjövatten vid spolning
Karlskrona Veteranbåtklubb installerade spolplatta kostnad 285000kr. Fick 85% som bidrag av
Länsstyrelsen.
Hamnägaren skall vara verksamhetsutövaren. Tänk på avtalet med kommunen.
Tommy: BBF skapar en flik på hemsidan där miljöfrågor och inskickat material från klubbarna
kommer att redovisas.
Avtalsmallar båtklubben-båtägaren efterfrågas. Finns under mallar hos SBU.
Avslut
Ordförande tackar för ett konstruktivt och givande möte, där många kom till tals under de olika
frågeställningarna, och förklarade BBF:s årsmöte 2021 som avslutat. Därefter intogs det enligt
tradition kaffe med fralla i Skolans cafeteria.
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