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Närvarande: Per Myrbeclq Hans Knutsson, Bengt Svensson, Peter Rasmusen,
Tommy Ivarsson, Gunnar Johansson Bengt Fröberg, Per Harrtorp, samt från valberedningen
Anders Malmörn.
Frånvarande: Christer Fridh,

§1 Mötets öppnande.

Ordf. Hälsar välkommen till kvällens sammanträde och öppnade mötet.

§2 Föregående mötesprotokoll
samt val av justerare.

Föregående protokoll genomlästes, Till att justera dagens protokoll foreslogs Tommy
Ivarsson.

Beslut: Fastställdes.

§3 Skrivelser in och utgående.
Inkommande:
1 9/3 I Inbjudan naturvårdsenheten Länsstyrelsen.
19139 Staffan Österling ang BAS-utbildning.

Utgående:
Svar Lyckeby BS
Enkät till ungdomsledarna.

§4 Rapporter

tr(assör:
Ekonomin i balans, går in i nytt råikenskapsår, for öwigt inget att notera.

Miljö:
Båtskrotsbidraget slut for denna gång.

Ungdom:
Enkäten ang lägerutsänd men inga svar eller synpunkter inkomna ännu.

BLEKINGE BÅTFORBTINDS kansli - Parkvägen 1T 37260 Bräkne Hoby
Tel. 0455-803 90 telefonsvarare - Bankgiro 5416-8745 - E-mail:blekinge.batforbund@telia.com

1

BBF styrelsemöte 2019-10-07

:
i,!



BLEKIN$E
§ÅTFÖR.tsUNN

2

SBU:
Förbundet har haft besök från SBU av Gary Börjesson.
Representanter från styrelsen var Hans Knutsson och undertecknad Bengt Svensson, då detta
besök aviserades dagen innan av Börjesson fanns inte möjlighet att sammankalla hela
styrelsen. Efter kontakt med ordf. Per Myrbeck fick ovan nämnda uppdraget att möta SBU:s
representant. Frågor allmänt om hur vi uppfattar kontakten med SBU och vad vi kan önska
mer var något som togs upp. Inga dokument angående frågeställningarna lades fram från
Börjessons sida.

Övriga rapporter:
Förelåg inga.

Valberedningen:
Anders Malmörn gick igenom styrelsens samansättning och vilka som kan tänkas ställa upp
fiir omval. Återkommer i frågan infor nästa möte i november.

§6 Mötets avslutning.

Nästa möte den 4ll1 2019 kl. 18,30

Mötet avslutat k1 19,55

Vid protokollet:

Sek. Bengt Svensson

Justeras:

Ordf Per Myrbeck Tommy Ivarsson
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§5 Övriga frågor:
Tommy I ang den "flfande båtmässan" i Karlshamn under en helg i augusti. Borde inte BBF
deltagai denna då den planeras att återkomma2020? :i:

Bengt Fröberg ftireslår att vi kontaktar SBU i frågan och man från deras hålltar stältning om
det är relevant att delta och om det kan utgå någon form av bidrag till detta då detta kommer
att kosta en del. Man anser att det borde ligga i SBU:s intresse att deltaga med representanter
från BBF. Tommy I undersöker närmare, samt att undertecknad skaffar fram material från
2019 ärs mässa for aff presentera for SBU under kommande UR.
Beslut: Enligt forslag.


