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Protokoll Styrelsemöte
Styrelsemöte Blekinge Båtförbund den 3 mars 2O2O

Plats Pukaviks Båtklubb, Pukavik

Närvarande
Bengt Fröberg BBF

Joanna Haraldsson BBF

Gunnar Johansson BBF

Sören Lund BBF

Tommy lvarsson BBF

Peter Rasmusen BBF

Hans Knutson BBF

Andreas Kreft Ordf. Pukaviks Båtklubb

§27 Mötets öppnande
Bengt som för kvällen i egenskap av vice ordförande och i Pers frånvaro hälsar alla välkomna

till dagens styrelsemöte som avhålls i Pukaviks Båtklubb och förklarar mötet öppnat.
I samband med mötets öppnande informerade PBK:s ordförande Andreas Kreft om klubbens

bakgrund. Klubben har ca 50 båtar och ca 200 medlemmar. Andreas informerade också om

klubbens arbetsdagar som är fyra om året och lite kring hur det fungerar. Klubben äger också

marken och byggnader. Olika aktiviteter som segelskola, samarbete med skolor och Rotary i

Olofström "a ktiv sommar"

§28 Val av iusterare att jämte ordförande justera dagens protokoll
Styrelsen beslutar att välja Sören Lund att jämte ordförande justera dagens protokoll

§29 Godkännande av dagordning
Styrelsen beslöt godkänna dagordningen med tillägg under övriga frågor:
Båtdag i Vägga under tiden14-L5-16 augusti 2O2O

Ordförandekonferens i Sthlm se §24 protokoll nr 2.

§30 Genom gång av protokoll nr 2.

Lästes upp av Bengt och lades till handlingarna

§31 Beslut om milersättning
Beslutades om 1.85 per km.i ersättning till styrelsemedlem som närvarar vid styrelsemöte

eller sammankomst som är sanktionerad av BBF: styrelse.

Gunnar Johansson tar fram en lämplig blankett till nästa styrelsemöte den 31 mars.

§32 Rapport från ordförandekonferensen den 10 februari 2O2O
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Bengt läste sammanställningen som har skickats ut till närvarande representanter från nio

båtklubbar. Sammanställningen bifosas detta protokoll samt skickas ut till samtliga klubbar i

Blekinge.

§33 Rapport från BBF:s närvaro vid Karlskrona Motorbåtssällskaps Årsmöte
Efter inbjudan Behgt deltog som BBF:s representant. Bengt redovisade utförligt från

årsmötet där han fick svara på frågor kring BBF:s verksamhet. Bengt visade också ett bildspel

som var framtaget tillsammans med Per som dessvärre hade förhinder att närvara. Bengt

sammanfattade att det var givande och att bildspelet skall utvecklas ytterligare.

§34 Ekonomi
Hans lämnar en redogörelse för styrelsen hur den ekonomiska situationen är just för dagen.

Ekonomien är i balans och påminner om motsvarande året innan. Styrelsen godkänner

redogörelsen.

§35 Ungdom/utbildning och kurser
Peter som ansvarig och drivande för utbildning lämnar en utförlig dagsrapport samt en

planerad utveckling som delvis kommer att hanteras i vuxenskolans regi. Bifoqas protokollet.

Hans som är kontaktperson mot ledarna av Sjösportslägret på Tjärö berättar att anmälningar

börja trilla in. Avgiften är 2500kr. Miniledarna 1250kr. Hemsidan har blivit uppdaterad. Hans

informerade samtidigt att en av ledarna Ella Lundgren har snappat upp att Sjövärnskåren har

för avsikt att sälja vissa båtar. Hon återkommer om detta. Vid eventuellt inköp av BBF

diskuterades ett fadderskap av båtklubbar i Blekinge.

§35 övriga frågor
o Bengt fick i uppdrag att till nästa möte den 3L mars göra en sammanställning för

möjligheterna att medverka vid Båtmässan i Vägga som går av stapeln för andra året.

Mässan är den 14-75-1.6 augusti.

o Ordförandekonferensen i Sthlm den L mars. lngen representant från BBF. Anledning

var dåliga endagarsförbindelse med vår huvudstad.

§37 Nästa Möte
Tid 31 mars. Klockan 18.30

Plats Nättraby Båtklubb.

§38 Avslut
Bengt tackar för visat intresse och framför samtidigt ett tack till PBK:s ordförande Andreas

Kreft för en utförlig information om klubbens historia och nuvarande verksamhet.

Mötet slutade 2t3A

Tommy lvarsson, sekretera
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Sören Lund, justerare

Bengt Fröberg, ordförande
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