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Protokoll nr 3 fört vid BBF:s styrelsemöte

Tid 202t-o4-28

Klockan 19.00

Plats Skype

Närvarande: Per, Hans, Joanna, Gunnar, Christer, Bengt o Tommy
Adjungerade: Ejnar och Christopher från BBF:s ungdomskommitt6.
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Dagordning

§ 24 Mötets öppnande

§ 25 Val av justerare

§ 25 Godkännande av dagordning

§ 27 Genomgång av protokoll nr 2

§ 28 Ungdomskommitt6n

§ 28 Ekonomi

§ 30 Båtprojekt Karlskrona

Per öppnar styrelsemötet och hälsar all välkomna

Hans valdes till justerare

Dagordningen godkändes med följande tillägg: Båtprojekt
i Karlskrona, SBU:s Båtriksdag samt rapport från
ungdomskommitt6n.

Lästes och lades till handlingarna

Ejnar och Christopher rapporterade från deras
pla n eringsmöte den 2An -03-t3. Sa m man stäl I n i ng bifogas

till protokollet.

Hans rapporterade att vi har erhållit 30.000kr från SBU

enligt tidigare ansökan avsett till Sjösportslägret.
På bank 346.341kr. Kassa 748kr.

Styrelsen beslöt enhälligt att fastställa BBF:s Årsmöte
2O2Oi enlighet med §21 protokoll nr 22021,.

Per informerar från samtal med Lars Haller som i egenskap

av representant för SAAB i Karlskrona har frarnfört att
Saab har för avsikt att2022 avsätta resurser för båtlivet i

Blekinge. På vilket sätt är inte fastställt utan BBF har fått
en förfrågan om på vilket sätt vi kan medverka. Per har

släppt frågan fri for funderingar.

§ 29 BBF:S årsmöte



§ 31SBU:s Båtriksdag

§ 32 övriga frågor

L
§ 33 Nästa möte

L § 34 Avslut

Vid protokollet

T my lvarsson

Sekretera re

Per representerade BBF på SBU:s Båtriksdag.
Båtriksdagen 2021 genomfördes digitalt 27 mars 2021
Per. informerad att förslaget om hojning av
medlemsavgiften från 70kr till 88kr inte gick igenom
utan oförändrat 70kr.
Protokoll från Båtriksdagen kommer att publiceras på
SBU.s hemsida när det har justerats.

Beslöts att hämta båt och trailer som just nu förvaras
hemma hos Haraldsson. Beslöts också transportera
ekipaget till Per i Bökevik. Ytterligare båtar som
används vid sjösportslägret kommer att forvaras hos
Stärnö Vindhamn och eventuellt i Järnavik.

Beslöts att nästa möte skall avhållas i Guövikens
båtklubb den27-mai-t<1. 1 8.30
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Per tackar för ett givande möte och förklaral'
detsamma som avslutat
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Ordförande
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S Knutson

Kassör
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Sammanfattning BBF : s Ungdomskommitt6s planeringsmöte ftir
Sjösportläger 2021

Nio personer deltog i mötet som hölls den 13 mars 2021 . En
dagordning hade utsänts. Regler kring röstning gjordes upp.
Ett antal frågor togs upp. Protokoll fordes och justerades.
Förbättringsforslagen hade identifi erats på utvärderingsmötet
Tre nya miniledare är inbjudna till årets läger. Fyra nya ledare
uppfyllda kraven for aff vara ledare, två har uttryckt ett
intresse av altvara med och kommer att bli inbjudna.
Tjärö är bokad infor årets läger, vecka 29.Inuläget finns 18
platser till ftirfogande ftir ledare och 42 ftir deltagare, men det
kan komma att avbokas om vi inte är in så många
anmälningar. Kostnaden for lägret är höjt till 2800 for
deltagare och 1800 for miniledare då lägrets kostnader kräver

. .t. . j
det.
Representanter från Ungdomskommifiön kommer att ha
vidare kontakter med !ärö for avstämning kring bryggan som
ska användas och sista avbokningsdag for de rum som inte

S,lls samt om Covid-l9 skulle sätta stopp for lägret.
Förra årets eskader blev lyckad med bra PR for lägret och
upplärningstiltftille av ledare. Årets mål är att segla inköpta
1li444 från Kungsholmen till Tjärö under torsdag-fredag innan
lägret och använda denna tid ftir eskader och extra utbildning
av miniledare (såväl nya som gamla). Så många ledare och
miniledare som möjligt medverkar. Stals in om f?irre än 3
ledare kan deltaga.
Båtar till lägret ser ut så här - 3 nyinköptaM44, 2 segelbåtar
från Släuanäs, mirrorjollen, 1 Seacat från Slättanäs (privat), I
Stortriss från Järnavik (privat). SBS:en, möjligfvis hyrd
motorbåt från RSS, möjligwis Bamse från Dragsö.
Förhoppningsvis en inköpt motorbåt i likhet med.
Planering for en aktivitet for HLR och Livräddning kommer
ske enligt tidigare år.
Eventuella besök från SSRS och möjligtvis Kustbevakningen
i år, utsedd representant från Kommittdn tar kontakt.
Kontakt ska tas med lokala tidningar och radio. Det siktas på
att fa dit Båtliv for ett reportage. Kontaktperson från
Kommittdn utsedd
Planering görs om vilka ledare kan delta under lägret. Sex kan
delta hela veckan. Fem kommer aff delta i så stor utsträckning
som arbetet tillåter (en ska till sjöss mitt i veckan).
Fyra personer i Ungdomskommiffdn kommer delta i SBU:s
Båtriksdag den 27 mars och presentera lagret. Tillf?illet togs i
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akt att samla några tips om hur man starfiar ett eget lägeq som

dessa fyra kunde ta med sig. Exempel -
. Samla en ledarkår som har intresse ftir båtliv, någon från

ftirbundet med i början, senare kan ledarkåren byggas

upp underifran

' Anviinda sig av sociala medier for PR
. Var ute i god tid!
. Länabätar och kompetens från klubbarna
. Identifiera en bra lägerplats!
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