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Protokoll nr 8 fört vid BBF:s styrelsemöte

Tid 8 oktober klockan 18.30

Plats Skype

Närvarande Per, Hans, Joanna, Gunnar, Sören, Peter och Tommy

Dagordning:

1 Öppnande

2 Justerare

3 Godkännande av dagordning
4 Föregående protokoll
5 Ekonomi

5 Lokalfrågan. Kansliet något nytt?

7 Tjärö. Båtar och uppmuntran till våra ledare
8 Enkäten. Eventuell redovisning av Per

9 Regionträff. Finns intresse. Peter redovisar
10 Zoomkursen. Eventuell redovisning av Per

11 XRF. Eventuell redovisning av Bengt.

12 BBF:s årsmöte. Tommy redovisar
13 Fysisk sammankomst.
L4 övriga frågor
15 Nästa möte
L5 Avslut
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§ 101

Öppnande Per hälsar alla välkomna till dagens Skype möte.

Justerare Sören Lund valdes att tillsammans med ordforande dagens protokoll.

Godkännande Ovanstående dagordning godkändes.

Protokoll nr 7 Genomlästes och lades till handlingarna

Ekonomi Hans rapporterade att ekonomien var i balans.

Lokalfrågan Beslut fattats. Se protokoll nr 7 § 80.

Tjärö Beslöts att Ejnar undersöker möjligheter till fler båtar. Beslutades också

att Hans och Per blir materialförvaltare. Styrelsen beslöt också att som

uppmuntran till våra duktiga ledare erbjuda (om intresse finns)
förarbevis/kustskepparutbildning som då Blekinge Båtförbund finansierar

Enkäten Per jobbar vidare med sammanställningen

Regionträff lntresse finns med p.g.a. cov-L9 skjuts träffen fram till ett senare

Zoomkursen 'SBU höll i kursen. Endast för ordförande i resp. förbund.

XRF Redovisas av Bengt vid ett senare tillfälle.

BBF:s årsmöte Beslutades att inte hålla årsmöte/båtdag under 2020 samt att
Sedvanliga årsmöteshandlingar i närtid skickas ut till klubbarna.
Beslutades också att styrelsen återkommer med beslut om när och
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Under vilka former årsmöte/båtdag ska hållas.

Fysisk

Sammankomst Beslutades att styreisen träffas hemma hos Per i Bökevik för
utomhusaktivitet söndagen den 11 oktober.

§ 103 Övriga frågor lnget att avhandla.

§ L04 Nästa möte lnget datum fastställdes

§ 10s Avslut Per tackade for visat intresse och hälsade oss välkomna till Bökevik.

Vid protokollet

§ 102
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Sekreterare

Sören Lund

Ledamot/usterare
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