
Protokoll nr 7 fört vid BBF:s styrelsemöte
Tid 3 september klockan 18.30
Plats Skype

Närvarande Per Myrbeck, Hans Knutsson, Joanna Haraldsson, Gunnar Johansson,
Peter Rasmusen, Sören Lund och Tommy lvarsson
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öppnande

Justera re

Godkännande av dagordning

Föregående protokoll

Ekonomi

Lokalfrågan. Kansliet

Tjärölägret. Båtar. Uppmuntran

Återredovisning av enkäten

Regionen. Småland-Skåne- Blekinge

SBU. Båtriksdag Utbildning - Delta i möte med Zoom

Kvarvarande tillfällen att delta i denna genomgång av Zoom är:

8 september kl. 10.00

9 september kl. 19.00

15 september kl. 20.00

lnformationsmöte om Svenska Båtunionens XRF-projekt
2020-09-07, kt. 1 7.00-1 8.30.

Ungdom

BBF:s årsmöte. Tid och plats.

Övriga frågor

Nästa möte

Avslut
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Öppnande
Justering

Godkännande

Ekonomi

Per hälsar alla närvarande välkomna till dagens möte
Gunnar valdes att tillsammans med Per justera dagens protokoll
Ovanstående dagordning godkändes

Hans redovisade följande: 403.494kr i bank. !21tkr i kassan.
Utlägg 159kr Telia internet. Hyra kansli 3.28L pr månad.
Kostnad Sjösportslägret 133.000kr. lnte slut reglerat.
Sponsoravtal med Karlshamns Sparbank 10.000kr pr. år
2O2L-22-23. Beslöts att Hans undertecknar avtalet.
Åryds Sparbank sponsrar med 15.OO0kr avser 2021,.

Hans kommer också att undersöka om det finns bidrag att erhålla från SBU

och som avser Sjösportslägret.

Per informerar om tankegångar avseende lokalen i BR Hoby. Frågan togs upp
på BBF:s årsmöte den 191L26 under den öppna delen §17 mötesrutiner.
Styrelsen fick då i uppdrag att jobba vidare med att i möjligaste mån förlägga
BBF:s styrelsemöte ute i klubbarna. I förlängningen av detta ser styrelsen
att kansliet har spelat ut sin roll.
Beslut togs om uppsägning av lokalen.

§78 Protokoll nr 6 Föregående protokoll lästes upp och lades till handlingarna
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§81 Tjärö

§8L Enkäten

§86

Vi har tid fram till den 20123L att underteckna uppsägningen och innan dess

skall frågan om hyra av förråd ha blivit löst. Olika alternativ diskuterades.

Hans redovisade: 27 deltagare, 9 seniorledare och 9 miniledare.
l-0 oktober gör ledarna en utvärdering av årets sjösportsläger.
Per upplyste om att vi behöver bättre båtar till 2021

Peter föreslog att vi skall undersöka om någon klubb kan vinterförvara båtarna
Det diskuterades även om vi skall utse en materialförvaltare. Beslutas vid
nästa möte. Någon form av uppmuntran till de duktiga ledarna diskuterades
Ett förslag var att organisera och bekosta förarbevis båt till ledarna.
Kostnad och hur det praktiskt skall genomföras tas upp på nästa möte.

§82 Regionen Småland-Skåne-Blekinge. Per undersöker om intresse finns att träffas

3 Zoom Per anmäler sig till zoom-kursen som anordnas av SBU

§84 XRF Beslöts att Bengt medverkar XRF-projekt den 200907. Projektet avser

bl.a. bottenfärger.

§85 Ungdom lnget att avhandla

Per jobbar med sammanställningen av enkäten som flertalet av klubbarna
har besvarat vid telefonkontakter under våren. Tanken bakom enkäten är att
BBF:s styrelse skall bilda sig en uppfattning om hur vi skall bli bättre på att

förmedla budskapen ut till klubbarna som i sin tur får ut det till sina
klubbmedlemmar.

BBF:s årsmöte Beslöts att mötet skall ske den 25 november kl. 19.00 i Folkhögskolans
lokaler. Föranmälan skallgöras med anledning av COV 19. Lokal kommer
att anpassas i förhållande till antalet anmälda.

Övriga frågor Frågan lyftes om en fysisk sammankomst.
Utomhus på en plats i anslutning till havet.
Per återkommer om förslag.

Nästa möte Den 8 oktober 18.30. Skype. Valberedningen kallas till mötet

Avslut Per Tackar fcir visat intresse vid de olika frågeställningarna
Mötet slutade 20.30

Vid protokollet
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