
3

BBF styrelsemöte 2019-03-04

Närvarande Per Myrbeck, Hans Knutsson, Tommy lvarsson, Bengt Fröberg, Christer Friedh,
Peter Rasmusen, Per Harrtoft och Gunnar Johansson

Bengt Svensson och Karl Olof RundqvistEj närvarande

§1 Mötets öppnande Ordförande Per Myrbeck hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2 Val avjusterare Hans Knutsson valdes att justera dagens protokoll.

§3 Föregående protokoll Genomlästes och lades till handlingarna.

§4 Dagordning Godkändes med tillägg att vid dagens möte utse vice ordförande.
Karl Olof Rundqvist (f.n. vice ordf.) lämnar styrelsen per dagens datum

§5 Skrivelser

§6 Rapporter

lnkommande:
t9 I t2. Lä nstyre lsen B le ki nge. Revi d e ri ng av sjötraf i kföreskrifte r.
Daterat 25 februari 2019.

Lglt3. Sparbanken i Karlshamn har beviljat sponsoravtal med 10.000sek avseende
sjösportsläger i Karlshamns skårgård. Daterat januari 2O1,9.

Lglt4. Åryds Sparbanksstiftelse har beslutat bifalla vår ansökan om 15.000sek som
avser inköp av segeljolle typ "trissjolle". Daterat 14 februari 2019.
L9lL5. SBU:s AU (arbetsutskott har beslutat att gå i borgen för ett lån till Gö Båtsällskap
daterat den 2L februari 2019.

Utgående:

L9lL2. Skrivelsen från Länstyrelsen Blekinge skickas ut till samtliga i BBF:s styrelse
för eventuellt yttrande.

Hans informerad att skrivelse inskickad avseende befrielse från deklarationskrav.

Per (ordf.) informerade ingående om ordförandekonferens som hölls den L3

februari i BBF:s lokaler i Br.Hoby. L2 representanterfrån 40 klubbar hade hörsammat
inbjudan. Sex från BBF:s sryrelse var också på plats för att svara på frågor.
Ett utförligt dokument finns att läsa och hämta hem från vår hemsida.

Följande ämne diskuterades:
1/ BAS-frågor

2/ GDPR

3/ Båtar på land som ingen tar hand om.

4/ Service i skärgården.

5/ Kommunikation mellaq kl,ubbar och mellan BBF och klubbar samt SBU-info

6/ Frägor för hamnkaptenen. l
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§8 Uppföljning och

beslut om ämnen som
avhandlades på

ordf. konferensen.

§9 Rapport från SBU

7/ Ungdomsarbete.

8/ Skräpplockning på öar.
9/ Öppen hamn i båtklubbar och integrationsarbete
10/ Jubileum.

11l Eskader

§7 Kassörens rapport Hans informerade att ekonomin var i balans.

2/ Bengt Fröberg informerade om hur viktigt det är med att GDpR når ut tlll
klubbarna. Beslut togs att sBU:s info läggs ut på hemsidan. Tommy ombesörjer
att det läggs ut under vecka 11.

4/ Hasse K. och Per M. tar kontakt med Ronneby kommun. Återkoppling
vid nästa styrelsemöte.

6l Per M. tillskriver sBU om livslängdsanalys beträffande bryggor. Återkoppling
vid nästa styrelsemöte.

10/ styrelsen fattade ett enhälligt beslut att BBF:s 50-år jubileum skall
genomföras den 18 maj enligt det förslag som presenterades av Gunnar och
Tommy och som också presenterades vid ordförandekonferensen. lnbjudan
skall skickas ut till samtliga klubbar senast under vecka L1. lnbjudan skickas
först ut till styrelsen för eventuella justeringar.

11/ Finns intresse från någon klubb att arrangera en eskader beslöts att BBF
att BBF kan vara behjälplig.

Christer som sitter med i unionstyrelsen informerade från senaste mötet i Stockholm
Protokollet därifrån är ännu inte justerat. Utförlig information kommer senare.

§10 Utse ny viceordf styrelsen beslöt enhälligt att utse Bengt Fröberg till vice ordförande från och
med dagens datum.

§1L Nästa möte Nästa möte måndag den L april 2019. Klockan j.8.30

§L1 Avslut ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat

Vid protokollet

Tommy lvarsson

vice sekreterare

Per Myrbeck

Ordföranäe

Justeras

Hans Knutsson
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