
Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte Blekinge Båtförbund den 4 februari 2O2O

Plats Stärnö Vindhamn, Karlshamn

Närvarande

Per Myrbeck BBF

Bengt Fröberg BBF

Joanna Haraldsson BBF

Gunnar Johansson BBF/Stärnö Vindhamn

Sören Lund BBF

Hans Magnusson Stärnö Vindhamn

Christer Berglind Stärnö Vindhamn

Gun Öhman Matsson Stärnö Vindhamn

Tommy lvarsson BBF

Peter Rasmusen deltog via telefon.

§L4 wtötets öppndnde

Per Myrbeck hälsar alla välkomna till dagens möte och särskilt Hans Magnusson

och Christer Berglind som tillsammans med Gunnar Johansson representerar
Karlshamns Vindhamn.
I samband med mötets öppnande informerade Hans om klubbens verksamhet.

§75 Vol ov justerare att jämte ordföronde justero dagens protokoll
Styrelsen beslutade att
välja Joanna Haraldsson att jämte ordförande justera dagens protokoll

§76 Godkännande ov dogordning
Styrelsen beslöt att godkänna dagordningen

§77 Genomgång av protokoll nr 7 2A20
Lästes upp och lades till handlingarna

§18 Genomgång och revidering ov 2020 års verksamhetsplon
Verksa m hetsp la nen faststä I ldes och bifogas p roto kol I et.

§79 Rapport från regionmöte med Skåne och Smålands Båtförhund
Den 18 januari mellan kl 10.30 och 15.00 träffades representanter från nämnda

förbund i BBF:s lokaler i Bräkne Hoby. Styrelsen återkommer med en

sammanställning av vad som avhandlades.
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§20 BBF:s deltagande vid Båtriksddgen tl-S opril i Korlstad

Beslöts att Per Myrbeck, Bengt Fröberg och Tommy lvarsson representerar BBF

vid Båtriksdagen i Karlstad.

§27 Ekonomi
Kassör Hans Knutson lät rapportera via email att BBF:s ekonomi är i balans

§ 22 H e msido ns uppdate ri ng
Tommy rapporterade att hemsidan har uppdaterats i enlighet med forslag och

synpunkter. Tommy informerade också att Benneth Borgqvist (tidigare

styrelsemedlem i BBF) är till stor hjälp med uppdatering av hemsidan.

§ 23 O rdfö ro n d e ko nfe re n se n 10 fe b rud ri.

För tredje året i följd arrangeras ordförandekonferens i BBF:s lokaler i Br Hoby.

För dagen är sju anmälda.

§24 övrigo frågor
BBF har fått en inbjudan till SBU:s Ordforandekonferens i Stockholm den 1

mars. Styrelsen beslöt att V. Ordforande Bengt Fröberg deltar.

§25 Nösts styrelsemöte
Tid: tisdag den 3 mars kl 18.30

Plats: Pukaviks Båtklubb. Ekholmsvägen t7 375 91 Mörrum.

§26 Avslut
Per tackade Stärnö Vindhamn för en utförlig beskrivning av klubbens

verksamhet samt för kaffe med tillbehör och förklarar dagens möte för
avslutat.
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Blekinge Bätförbund

Verksamhetsplon 2O?A

Förtydligonde.

Verksomhetsplonen foststölldes vid ärsmötet den 26 november

§14.Vid den öppno delen ov sornrno årsmöte §17 fromfördes
önskemäl att styrelsen skoll jobba vidore med nyo mötesrutiner.

Beslut om nyo mötesrutiner togs den t4 jonuori §9 och ott
verksamhetsplonen skoll fostställos den 4 februori.

Förbundsstyrelsen rnälsöfining är ott sommonträdo en gäng i

månoden vid tidpunkt och plots som bestäms frän gäng till onnon.

Möte under juli, ougusti och december endost om det ör päkollot

18 jonuori

10 februari
4,5 opril
8 opril
Vecko 15

?o,?5 juli
Vecka 47
Vecko 48

Möte med Skäne, Smälond och Blekinge båtförbund
Konsliet Br Hoby

Ordförondekonferens. Br Hoby

Bätriksdog. Korlstod
BBF:s Förbunds/Värmöte
BAS utbildning. Dog ej fostställd.
BBF: s Sjösportsläger
SBU Unionsråd

BBF:s Ärsmöte
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