
Protokoll från Blekinge Båtförbunds Årsmöte.
Tid: 26 november 2019
Plats: Bräkne Hoby Folkhögskola

Beslutande del av årsmötet

§ 1 Upprop och fastställande av röstläned.
19 röstberäffigade medlemmar representerade 1l klubbar.
Guövikens BK, Jernaviks SS, Karlkrona Motorbåtsällskap, Karlskrona Navigations SK,
Lyckeby BS, Marinen BK, Nättraby BK, Pukaviks Båtklubb,'Risanäs Båtsällskap, Slättanäs
BS, Stämö Vindhamns BK, Svaneviks BF.

§2 Val av ordftirande sekreterare fiir mötet.
Mötet beslöt välja Per Myrbeck som ordforande och Tommy Ivarsson som sekreterare.

§3 Fråea om årsmötets är behöriqt utlvst.
Mötet beslöts vara behörigt utlyst.

§4 Val av 2 rösträknare och tillika justerare att jämte mötesordförande
justera dagens protokoll.
Hans Nilsson Guövikens BK och Ronny Söderberg Risanäs BS valdes att justera dagens
protokoll.

§5 Förbundsstyrelsens berättelse över verksamhet och fiirvaltning.
Ordfiirande foredrog berättelse över verksamhet och forvaltning.
BBF: 50 års jubileum firades med båtfiird från Karlshamn till l-iirö. SBU ordftirande Christer
Eriksson deltog med hustru. Blekinge Länsråd Helena Morgonsköld var också med på
jubil6et.

På Tjärö intogs lunch och diirefter hölls tal av representanter från Blekinges båtklubbar.
Länsrådet betonade vikten av ett båtftirbund som samtalspartner i viktiga miljöfrågor. Det
överlämnades standar från deltagande båtklubbars representanter.
Sjösportslägret på Tjiirö hade hög kvalitö och struktur. Dessutom rekord i dekagarantal.
Vårmötet 2019 blev inställt på grund av fä deltagare från båtklubbama. Per påpekade att det
måste bli bättre till2020 vånnöte.
Fråga från Lars Erik Blomqvist beträffande Diarium på hemsidan. Mindre diskussion
uppstod. Per informerade att styrelsen tidigare beslut gäller att diarium på hemsidan skall bort

§5 Godkändes och lades till handlingarna.
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§6 Fastställande av inkomst- och utgifts status samt bokslut.
Kassör Hans Knutson ftiredrog.
Godkändes och iades till handlin garua.

§7 Revisorernas berättelse.
Revisor Bengt Mellhammar uppläste revisionsberättelsen.
Beslöt att godkända densamme.

§8 Beslut angående ansvarsfrihet ftir fiirbundsstyrelsen.
Mötet beslöt bevilj a styrelsen ansvarsfrihet for räkenskaps är et 20 19 .

§9 Fastställande av budget och avsifter.
Behandlades, godkändes och lades till handlingarna.

§10 Val av fiirbundsstyrelse.
Valberedningens forslag:

Ledamöter ftir en tid tv 2 ärz
Joanna Haraldsson, Pukaviks Båtklubb. Nyval2 år. ,:.

Peter Rasmusen, Nättraby Båtklubb. Orrwal} är.
Gnnnar Johansson, Stärnö Vindhamn Båtklubb. Omval2 är.
Christer Friedh, Guövikens BåtHubb. Omval2 år.
Sören Lund, Karlskrona Segelsällskap. Fyllnadsval l år

Beslut
Årsmötet beslöt enhälligt enlig valberedningens fiirslag.
Kvarstfu i styrelsen:
Per Myrbeck, Slättanäs Båtklubb.
Tommy rvarsson, Pukaviks Båtklubb och stiimö vindhamn Båtklubb.
Hans Knutsson, Jemaviks Segelsällskap.
Bengt Fröberg, Marinens Båtklubb.

§1,1, Val av revisorer.
Valberedningens florslag :

Revisorer:
Bengt Mellhammar, Svaneviks Bryggfiirening. Omval2 är.

Revisor suppleant:
Hans Nilsson, Guövikens Båtklubb. Omval 1 år.

Beslut
Årsmötet beslöt enhälligt enligt valberedningens forslag.

§12 Vat aY valberedning.
Årsmötet beslöt enhälligt att väIja på 1 år:
1 Anders Malmörn, Marinens Båtklubb och Karlskrona Navigationssällskap.
2 Tommy Svensson, Slättanäs Båtkl,ubb.
3 Vakant
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§13 Behandling av inkomna motioner och av fiirbundsstyrelsen framlagda
förslag.
lnga motioner från båtklubbar eller forslag fran forbundsstyrelsen fanns att behandla.

§14 Fastställande av BBF:s verksamhetsplan for 2020.
Verksamhetsplanen lästes upp och godkändes.

Öppen del av årsmötet,

§15 SBU.
Ordfiirande öppnade den öppna delen av årsmötet med att informera om att forbundetharhaft
tre styrelsemedlemmar närvarande vid SBU:s Unionsråd med extra Båtriksdag denl6:e och
17:e november.
Närvarande var Bengt Fröberg, Peter Rasmusen och Tommy Ivarsson.
Minnesanteckningar:
Bengf Fröberg lämnade en redogörelse om hur båtklubbarna bör se över sin eventuella
momsredovisning. Mer finns att läsa på skatteverkets hemsida.
Peter Rasmusen informerade om att SBU:s kansli har anstiillt en kommunikatör vid namn
CarlZeidlitz vilken enligt Peter gav ett kunnigt intryck.
Tomm)r lvarsson På programmet hade en konsult anlitats (Lars Åke ljernström) som dag ett
skapade lite frustration och huvudbryhos deltagarna men dagtvä klarnade en del av
budskapet. Hela öredraget finns på SBU: hemsida tillsammans med protokollet från
Unionsrådets Extra Båtriksdag.

§16 BBF:s stadgar.
Lars Erik Blomqvist, Lyckeby BS påtalade attvätra stadgar inte är kompletta. Bilagan
avseende BBF:s instiftade utmärkelse saknas. Det beslöts aff Blomqvist skickar över BBF:s
stadgar inklusive den saknande bilagan vilket omgående skallläggas ut på hemsidan.

§ 17 Mötesrutiner
Anders Malmörn. Marinens BK framfiirde att BBF styrelse bör jobba vidare med de ftirslag
till mötesrutiner (som framfordes av Bengt Fröberg). Förslaget innebär att BBF:s styrelsemöte
skall i möjligaste mån avhållas ute i Blekinges båtklubbar fi)r att komma närmare
verksamheten och göra BBF:s styrelse mera synlig.
Det beslöts att styrelsen skall jobba vidare med Anders Mahnörns fortydligande av forslaget.
Bengt Fröberg lyfte en valteknisk detalj ddr man vid framtida årsmöte endast väljer ledamöter
och där sedan styrelsen inom sig utser samtliga poster. Fördelen är att avgär någon ledamot
under perioden mellan årsmöten l«ävs inget extra årsmöte. Denna synpunkt kräver i så fall
stadgeändring.

§18 Studiecirklar och utbildning.
Peter Rasmusen Nättraby BS.'lyfte frågan kring utbildning och rutiner for att ffi till en

samordning mellan Blekinges båtklubbar.
Det beslöts att BBF:s styrelse skall styra upp detta.
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§ 19 Hemsidan
Berättigade synpunkter framfiirdes av Lars Erik Blomqvist beträffande hemsidan. Ansvaret
for hemsidan är Tommy Ivarsson vilket han själv framforde samtidigt vädjade Tommy
att konstruktiva synpunkter och idöer gärna mottages från fler klubbar i Blekinge än som det
nu är enbart fran Lyckeby BS.

Ordfiirande tog till orda och foreslog attfuägankring hemsidan var avslutad.

§ 20 Blekinge Båtfiirbund
Lars Ronnje. Karlskrona Motorbåtssällskap. ställde frågan: Varfor rir vi med i BBF?
Christer Friedh. Guövikens båtklubb. informerade och berättade om fiirdelarna.
- bland annat via BBF:s hemsida går det att länka över till Svenska Båtunionens hemsida.
https:l/batunionen.se. Där finns all information som berör svenskt båtliv.
-Tidningen Båtliv ingår. Sveriges största båttidning.
-Genom medlemskap i Svenska Båtunionen har båtklubbarna automatiskt en

båtklubbsfiirsäkring i Svenska Sjö AB i samarbete med Trygg-Hansa.
Från 1 januari 2020blir båtklubbsforsäkringen ännu bättre!

§21 AYtackning
Avgående sekreterare Bengt Svensson avtackades med tal och blommor.

§22 BBF' :s instiftande utmärkelse
Förslag har inkommet och utmärkelse kommer att delas ut vid ett senare tillftille.

§ 23 Årsmötets avslut
Ordforande tackade for ett konstruktivt årsmöte och forklarade Blekinge Båtlorbunds årsmöte
2019 som avslutat och bjöd in till en enkel fortåiring i Folkhögskolans cafeteria.

Vid protokollet

Tommy Ivarsson, sekreterare Per Myöeck, Ordftirande

Hans Nilsson Ronny Söderberg
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