
BBF: s Stvrelsemöte..Protokoll nr 4
Kallelse tilltelefonmöte den 31 mars 2020 klockan 18.30.

Närvarande: Per, Hans, Joanna, Gunnar, Sören, Peter, Bengt, Tommy
Ej närvarande: Christer
Plats: Via https://ioin.skvpe.com/GdVQlmvaCzPc.

§ 39 Öppnande. Ordförande Per Myrbeck hälsar alla välkomna till BBF:s första
Skypemöte. Efter lite småstrul med uppkoppling hördes alla och
Per förklarar mötet öppnat.

§ 40 Val av justerare. Till justerare valdes Hans Knutson jämte ordf. Per Myrbeck

§ 41 Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes.

§ 42 Genomgång av protokoll nr 3. Protokoll nr 3 gicks igenom och lades till handlingarna

f § 43 Ekonomi Hans lämnade rapport. Saldo 31 mars Khm Sparb. 134'
Kassa 1100:- lnga liggande fakturor.

§ 44 Vårmöte lnställt med anledning av rådande restriktioner (COV-19)

§ 45 Karlshamn Boatshow Bengt ansökt om bidrag från SBU. Beslöt tillsätta en arbetsgrupp
bestående av Sören, Bengt och Gunnar med Sören som
sammankallande.

§ 45 Sjösportslägret Hans rapporterar att planeringen pågår tillsammans med Einar

SBU erbjuder en ny hemsida. L0 båtförbund har visat intresse.
Båtförbundet står för hela startkostnaden. Paketet innehåller:
Start- och uppsättningskostnader för ny hemsida enligt mall.
Utbildning av administratör (distans). Redigering av förbundets
logotyp till webbanpassat format (vid behov). Ompekning (DNS)

av webbadress till nya hemsidan/plattformen (max 2h)
Styrelsen beslöt att anta erbjudandet.

§ 47 Ny hemsida

Dagordning
1/ öppnande
2/ Val av justerare jämte ordf. justera protokollet
3/ Godkännande av dagordning
4/ Genomgång av protokoll nr 3
5/ Ekonomi

6/ Vårmöte
7/ Karlshamn Boat show

8/ Sjösportslägret
9/ Erbjudande från SBU om ny hemsida !i

'I

L0/ Rapport miljökonferens
11l Sjukvårdsutbildning
12/övrigafrågor
13/ Nästa möte
14l Avslut



§ 48 Rapport miljökonferens

§ 49 Sjukvårdsutbildning

§ 50 övriga frågor

§ 51Nästa möte

§ 52 Avslut

Sekr. Tommy

Justeri

Bengt representerade BBF vid den årliga miljökonferensen den
7e - 8e mars. Bengt redovisade punkter som togs upp på SBU

miljökonferens. Vill någon ta del av ett urval av ämne som
behandlades finns bilaga till detta protokoll.

. Ålgräsängar

. TBT
o LOVA-bidrag
o Beväxning på båtbottnar
'. Miljövänligabränslen
o På sidan båtmiljö.se finns ytterligare tips om hur man

kan förbättra miljön för båtlivet.

Navigationsutbildning genomförs eventuel lt hösten -20 e I ler
våren -21. Peter kontaktar SBU:s kommunikatör Carl Zeidlitz
med bland annat frågeställningen "hur når vi ut med budskap
från förbundet till klubbar och deras medlemmar"
Regionmöte beslöts att genomföras den 26e september kl

10.30.
Båtriksdagen Karlstad är inställd

5e maj kl 18.30 via Skype

Per tackar för ett styrelsemöte som med teknikens hjälp
genomfördes i positiv anda och förklarar mötet avslutat.

vid

\-.

ir/
Hans Knutson Per Myrbeck

Peter "sjösatte" en första hjälpen-utbildning som skall gå av
stapeln den 4-5 apriltillsammans med Röda Korset. lnbjudan
har gått ut till samtliga klubbar och finns på hemsidan och
facebook.


