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Protokol I styrelsemöte

Styrelsemöte Blekinge Båtförbund den 14:e januari 2O2O

Närvaronde

Per Myrbeck
Gunnar Johansson

Hans Knutson
Bengt Fröberg

Joanna Haraldsson

Peter Rasmuson

Sören Lund

Christer Friedh

Tommy lvarsson

§ 7 Mötets öppnande

Per Myrbeck hälsade välkommen, och samtidigt nämnde att det blir spännande med två nya
ledamöter i styrelsen, och förklarade årets första mötet öppnat.

§ 2 Vol ov iusterare
Styrelsen beslutade att

Välja Bengt Fröberg att jämte ordförande justera protokollet

§ 3 Godkönnonde av dogordning

Styrelsen beslutode ott godkönna dogordningen

§ 4 Sfirelsens konstituering

Följande valdes på årsmötet

Per Myrbeck Ordförande
Tommy lvarison Sekreterore
Hans Knutson Kassör

Styrelsen beslutade att välja
Bengt Fröberg. Vice 0rdförande
Hans Knutsson. Kontaktperson för Sjösportslägret på Tjärö
Peter Rasmusen. Utbildning- och ungdomsfrågoi
Bengt Fröberg. Miljöfrågor och till sin hjälp Joanna Haraldsson

Tommy lvarsson. Ansvarig för BBF:s hemsida
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§ 5 Firmatecknore

Styrelsen beslutade att
välja Per Myrbeck (530820-xxxx) och Hans Knutson (440315-xxxx) att var för sig teckna
föreningens firma.

§ 6 Ekonomi
Hans redogör för BBF:s ekonomi och styrelsen godkänner rapporten

§7 Skrivelse in
lnbjudan från KMS att närvara vid deras årsmöte. Beslöts att Bengt Fröberg och Peter Rasmusen

deltar som representanter för BBF.

§8 Skrivelse ut
Återbetalning av Telefaktura från Telia.

Ansökan om bidrag

§9 &BF:s verksqmhetsplon, 2020

Revideras vid styrelsemöte den 4 februari

§70 Plonering inlor regionmöte den 78 jonuari

Samtala kring plan för gemensamt agerande. Utbildning-och Ungdomsfrågor. Medverkande
från BBF blir Per, Peter, Bengt och Tommy 

,,

§77 Planering inför ordlörandekonlerens den 70 februari I ),,

Kallelseskickasuttillordförandeochkontaktperson.
Tillsammans med kallelsen bifogas 2019 års ordförandekonferens 'i

§fl övriga frågor
Uppföljning av årsmötesbeslut.

Se §5 beslutande del av årsmötet 2019. Beträffande diarium på hemsidan. Tidigare beslut att
diarium skall tas bort godkändes och är nu borttagen.
Se §16 öppna delen av årsmötet 2019 Kompletta stadgar tillsammans med den tidigare
saknade bilagan avseende BBF:s instiftade utmärkelse finns nu på hemsidan.
Se §17 öppna delen av årsmöte2019. Förslag att förlägga BBF:s styrelsemöte ute i våra
ktubbar. Beslut togs att nästa möte skall avhållas i Stärnö Vindhamns klubblokal. lnformation
om detta kommer att skickas ut till alla klubbar.
Se §17 öppna delen av årsmöte 2019. Styrelsen skall också jobba vidare med en valteknisk
detalj. Fördelen är att avgår någon ledamot under perioden mellan årsmöten krävs inget
extra årsmöte. Denna förändring kräver i så fall en stadgeändring. Styrelsen jobbar vidare
med frågan.

Se §18 öppna delen av årsmötet 2019. Studiecirklar och utbildning. Se dagens protokoll §4
konstituering.

§13 Nästa möte

Styrelsen beslutode att
förlägga nästa styrelsemöte till den 4 februari. Klockan 18.30. Plats Stärnö Vindhamn:s
klubblokal.
§13 Mötets avslut
Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.
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Tommy lvarsson rare Per Myrbeck Ordförande

Justerare S""gl frå.,J
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