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BBF styrelsemöte 2A19-46-03

Närvarande: Per Myrbeck, Hans Knutsson, Bengt Svensson, Peter Rasmusen,
Tommy Ivarsson, Gunnar Johansson Bengt Fröberg,
Frånvarande: Christer Fridh, Per Harrtorp,

§I Mötets öppnande.

Ordf. Hälsar välkommen till kvällens sammantrdde.
Förklarade mötet öppnat.

§2 Föregående mötes protokoU
samt val av justerare.

Föregäende protokoll genomlästes, Till att justera dagens protokoll valdes Hans Knutsson.

Beslut: Fastställdes.

§3 Skrivelser in och utgående.
Inkommande:

t615 LST beslut ang vattenskoter.
16/5 LST ang sjötrafik{iireskrifter.
201 5 LST beslut/kännedom Sjötrafikforeskrifter.
2015 LST ang avlysning vaffenområde "swimrun" i Karlshamn
26/5Karlsfuona kommun ang "gemensam havsplan"
Utgående:
2015 Ansökan sponsorbidrag till sjösportläger 2019

§4 Rapporter

Kassör:
Ekonomin i balans, Saknas fortfarande en klubb som inte har betalat.

Mirjö:
Inget att rapportera.
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Ungdom:
Lägret fulltecknat, allt forfaller vara under kontroll. Beställning av T-shirt görs i dagarna av

undertecknad sek.

Per M ledarna har erhållit information om var man skall väinda sig gällande övriga båtar som
kommer att anvåindas under lägret.
Per M har kommit överens med lägerledningen om ett besök på lördagen med info om ansvar

och undertecknande av överenskommelse om deras ansvar.

Jubileum:
Tommy I, Cirka 30 deltagare var med på den planerade jubileums utflykten till Tjärö. Dagen
startade i dimma, men som lättade efter hand. Med på turen var SBU.s nytillträdde
unionsordforande Christer Eriksson, som fiir dagen hade åkt upp från Skåne.

SBU:
Inget att rapportera.
Övrigarapporter: ::

Förelåg inga.

§5 Övriga frågor:
Den hänskjutna frågan rörande utdelande av ftirtjänst tecken togs upp, efter ingående
diskussioner enas mötet om att detta dr ett fiirlegat sätt att premiera personer på, fiirefaller allt
for lätt att "missa" någon.
Förslag: Ordf. Per Myrbeck, arbetsutskottet diskuterar fram ett eventuellt forslag på och om
det skall fortsätta, t:ex att klubbama nominerar någon som utmärkt sig.
Beslut: Enl. fiirslag.

§6 Mötets avslutning.

Nästa möte den 219 2019 kl. 18,30

Mötet avslutat kl 1,9,45

Vid protokollet:

Sek. Bengt Svensson

Justeras

Ordf Per Myrbeck Hans Knutsson
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