
BBF:s Styrelsemöte. Protokoll nr 5

Kallelse tilltelefonmöte den 5e maj 2020 klockan 18.30

Närvarande: Per, Hans, Joanna, Gunnar,'Christer, Sören, Peter, Bengt o Tommy

Ejnar Andersson deltog t.o.m punkt 7.

Plats: Via https://ioin.skvpe.com/GdVQmvaCzPe.

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

5l Ekonomi
6l Ungdom/Utbildning
7l SjösportslägretTjärö
8l Karlshamn Boatshow

9l övriga frågor
10/ Nästa styrelsemöte
11/ Avslut

§ 53 Öppnande

§ 54 Val av justerare

§ 55 Godkännande av dagordning

\ § 55 Genomgång av protokollnr 4

§ 57 Ekonomi

Ordförande Per Myrbeck hälsar alla välkomna till
styrelsemöte som genomförs via Skype och förklarar
Mötet öppnat.

Joanna Haraldsson valdes til lsammans ordförande
justera dagens protokoll.

Godkändes

Då inget protokoll fanns tillgängligt sköts punkten

fram till nästa möte den 2e juni.

Hans meddelar att 14 klubbar har ännu inte erlagt
medlemsavgift till förbundet. Stadgarna säger senast

den 1e juni. För övrigt är ekonomien i balans. Fyra

deltagare till Sjösportslägret har redan betalt.

Peter redovisar att arbetet med utbildning och

ungdomsarbete fortskrider. Upplägg på en

"äventyrssegling" skissas på tillsammans med

båtförbunden i Skåne och Småland. Vi behöver
kontakter med båtklubbar som vill utveckla sin

ungdomsverksamhet för att samverka i frågan.

lnbjudan kommer förhoppningsvis att skickas ut under

maj.

§ 58 Ungdom/utbildning



§ 59 Sjösportslägret Tjärö

§ 60 Karlshamn Boatshow

\_ § 61 övriga frågor och information

§ 62 Nästa möte

Röda korsets utbildning är inställd och det är osäkert
om det kan bli av iframtiden.
Vi väntar på svar från SBU angående ansökan om

bidrag till navigationsutbildning. Peter tar också

kontakt med Ejnar.

Ejnar rapporterar: 7 miniledare anmälda. 28 deltagare
är också anmälda. Några är nya. Ejnar meddelar också

att Tjärö har för avsikt och är inställda på att hålla

öppet. Vi har inte förbundit oss till att betala till Tjärö i

fall hela eller delar av lägret behöver ställas in, Peter

flikade in att BBF bör ligga bakom med en information
till deltagare om vilka regler som skall gälla avseende.

Ungdomskommittdn ska återkomma med förslag om

handlingsplan och förhål lningsregler innan nästa

styrelsemöte.
Ejnar nämnde att de flesta deltagarna kommer från
Blekinge om det nu skulle bli restriktioner att resa till
Blekinge. 12e juni är sista anmälningsdag. Joanna

förhörde sig om tillgång till båtar. Ejnar svarade att i

nuläget är det under: kontroll och nämnde att !i

Sjövärnskåren skallsälja ut Monark44-båtar. Om köp

kommertillståndmedenprisbildav10.000krför3
båtar dök nästa fråga upp, var skall de förvaras när inte

lägret pågår. Stärnö Vindhamns Båtklubb och Slättanäs

Båtklubb anmälde direkt sitt intresse.

Tid 14e - 16e augusti2O2O. Ca 10,000 besökte

Boatshowen 2019. Bengt informerar att årets Boat

show är från BBF:s sida avbokad men bokad 202L.

Våra grannförbund är inbjudna till arbetsgruppen för
boatshowen. Tommy skickar kontaktuppgifter.

Peter tog upp problemet med att från BBF:s sida nå ut
till Blekinge båtklubbars medlemmar. Vilket ledde till
en lång diskussion. Mötet beslöt att utse en

arbetsgrupp bestående av Per och Tommy. Första

steget är att kartlägga och systematisera kontakterna
Den kontakt som Peter redan har tagit med SBU:s

kommunikatör Ca rl Zeid I itz kommer arbetsgru ppen att
fortsätta med.

Olika förslag kommer att presenteras vid nästa

styrelsemöte den 2e juni.

2e juni klockan 18.30. Återkommer om plats i samband

med kallelsen.

Per tackar för ett visat intresse i de olika frågor som

behandlades och förklarar mötet avslutat.

§ 53 Mötets avslut
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