Protokoll nr 6 fört vid BBF:s styrelsemöte.

Tid
Plats

2021-08-31 klockan 18.30
Karlskrona Segelsällskap:s anläggning på Dragsö

Närvarande BBF

Närvarande
§ 70

KSS

Öppnande

§ 71 Val av justerare
§ 72 Godkännande

Hans Knutsson GunnarJohansson, Bengt Fröberg, Sören Lund,
Per Myrbeck och Tommy lvarsson

Ordförande Lars-Göran Fors o Sekreterare Staffan Österling
Per hälsar alla välkomna och särskilt Lars-Göran och Staffan från

KSS

Gunnar Johansson valdes att justera dagens protokoll
§ 75 Presentation av KSS flyttades upp som § 73 i övrigt godkänd

av dagordning

§73

§ 74 Protokoll nr 5

§ /5 hl(onomt
§ 76 Rapporter
§ 77 SBU:Årsmöte

§ 78 Övrigt

Ordförande Lars-Erik Forss hälsade BBF:s styrelse välkommen till KSS
och bjöd oss på en rundvandring i lokaler och runt om hela anläggningen
vilket uppskattades.
Genomgång av protokoll nr 5 och som lades till handlingarna
Hans redovisade och informerade om att BBF:s ekonomi som är i balans.
lnga rapporter att redovisa
SBU:s årsmöte kommer att avhållas den 20 och 21 november i Stockholm
Beslöts att Per och Tommy kommer att representera BBF
Styrelsen beslöt att bidraga med 10.000 kr till uppförande av
Sjöräddningens nya räddningsstation på Hasslö
Anteckningar och frågeställningar från dagens möte
Ungdomsansvarig i klubbarna
Avtal med båtägare
lnför valet.....
150 nya båtplatser Kna men detkräver vinteruppställningar som inte finns
Brä nslefråga

n/Båtmack

Bottenfä rg "skrovmålet" frå n Sjöfartsverket

Miljöavgifterna ...... Njae den bollen struntar vi

i

Kommunerna bör samverka med båtklubbar och underlätta utveckling
Samma budskap måste gälla övergripande t ex Ark 56
Samordna lanseringen av valfrågorna mellan BBF och klubbarna
Lyfta fram fördelar med föreningsdrivna båtklubbar
Fråga klubbarna om kommunsamverkanmellan klubbar fungerar
§ 79 Nästa möte
§ 80 Avslut

2 november 2A2lkl18.3O hos Sölvesborgs Segelsällskap.
Per tackade för visat intresse och framförde

ett särskilt tack till

KSS:s

ordförande Lars-Erik Forss och sekreterare Staffan Söderling som var med oss
under hela mötet.
let
€4

Tommy lvarsson
Sekreterare

Gunnar Johansson

Ledamot

Per Myrbeck
Ordförande

