Protokoll nr 2 fört vid BBF:s styrelsemöte
Tid:2021-03-23
Klockan 19.00
Plats Skype
Närvarande: Per, Hans, Joanna, Christer, Gunnar, Sören, Bengt och Tommy
Dagordning
Öppnande
Val av justerare
Godkännande av dagordning
Genomgång av tidigare protokoll
Ekonomi
SBU. Stora Båtklubbsdagen (21-03-14 och Båtriksdag 21-03-27
Miljökonferensen
Beslut om BBF:s årsmöte
Övriga frågor
Nästa möte

§ 14

Per hälsar alla välkomna och öppnar dagens möte

§ 15

Christer valdes till justerare

§ 16

Dagordningen godkändes

§ 17

Genomgång av protokoll nr 8 (20-10-08) och nr 1 (21-02-23)
lästes och lades till handlingarna

§ 18

Hans redovisade följande. 378.487: - på bank och 820: - handkassa
Räkning Telia (internet) 169: - kvartalsavgift. Hans har också ansökt om
bidrag från Åryds Sparbank, ICA lanthandel och Blekinge IF samt kollar upp
en tidigare ansökning hos SBU. Påminner också Karlshamns Sparbank om
tidigare ingånget sponsoravtal.

§ 19a

Stora Båtklubbsdagen den 14 mars. Våra duktiga ungdomsledare deltog
Och redogjorde hur Sjösportslägret på Tjärö planeras och genomförs varje
Sommar vilket rönte stort intresse från deltagarna.
Hela 260 deltagare från Svenska Båtunionens båtförbund och anslutna
båtklubbar deltog i de digitala seminarierna.

§ 19b

Båtriksdagen den 27 mars. Utskickade möteshandlingar gicks igenom.
Det styrelsen ägnade lång diskussion kring var:
Unionsstyrelsens förslag om avgiftshöjningar:
att avgiften för 2022 höjs med 18 kr och att preliminärt ytterligare höja med 5 kr för
2023 samt med 3 kr för 2024. Medlemsavgifterna för 2022 skulle då bli per medlem
och år:
Enskild medlem till och med 20 år 25 kr
Enskild medlem fr.o.m 21 år i enkelansluten klubb 88 kr
Enskild medlem fr.o.m 21 år i dubbelansluten klubb 83 kr
Familjemedlemskap 88 kr
Familjemedlemskap dubbelansluten klubb 83 kr
BBF: styrelse beslöt att till Båtriksdagen föreslå en betydligt mindre höjning med
motiveringen att en höjning enligt unionsstyrelsen förslag kommer att drabba mindre
förbund som till exempel BBF.
Motioner och övriga handlingar finns på SBU:s hemsida.

§ 20

Miljökonferensen den 25 februari. Bengt redogjorde i stora drag om vad som
avhandlades. Konferensen samlade över 260 deltagare som fick ställa frågor
och delta i diskussionerna via chatten. Bengt blev också invald i
Miljökommittén. Hela konferensen finns på SBU:s hemsida.

§ 21

BBF:s Årsmöte. Beslöts att avvakta tills deadlinen den 9 april om yttrande
från klubbarna har inkommit. Om inget av vikt har framförts tas beslut om
fastställandet av årsmötet 2020 i enlighet med utskickade handlingar. Beslut
tas vid nästa styrelsemöte.

§ 22

Övriga frågor. Fanns inget att diskutera

§ 22

Nästa möte. Den 27 april.
Tillsammans utomhus eller Skype är en öppen fråga.

§ 23

Avslut. Per tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Tommy Ivarsson
Sekreterare

Christer Friedh
Ledamot

Per Myrbeck
Ordförande

