
Protokoll nr 7 fört vid BBF:s styrelsemöte
Tid 2 november 2021. Kldckan L8.30

Plats Sölvesborgs Segelsällskaps klubbstuga

Närvarande Per, Joanna, Bengt, Hans, Gunnar, Sören o Tommy

Rolf Björklund från Sölvesborg Segelsällskap

§ 81 Öppnande Per hälsar alla närvarande och särskilt till Rolf Björklund

som representera r Sölvesborgs Segelsällska p.

Rolf fick i samband med öppnandet berätta om klubben och dess verksamhet

§ 82 Justering Joanna valdes attjustera dagens protokoll

§ 83 Dagordning Godkändes

§ 84 Protokoll nr 5 Lästes igenom och lades till handlingarna

§ 85 Ekonomi Hans redogjorde och informerade att ekonomien är i balans samt
att BBF har erhållit ett tack från Sjöräddningssällskapet avseende
gåvan på 10.000 kronor som avser återuppbyggnad av räddningsstationen
på Hasslö. Se bifogat tack från Sjöräddningssällskapet.

§ 86 SBU Per informerade om SBU:s unionsråd som sker den 20 och 21 november.

Ett samarbete med Skåne, Östergötland samt Smålands

båtförbund pågår och där olika frågeställningar behandlas för att gemensamt

påverka SBU iolika frågor.

§ 87 BBF:s årsmöte Lokalen i Bräkne Hoby Folkhögskola är bokad. Verksamhetsberättelsen
skickas ut till klubbarna på fredag den 5 november.

§ 88 Övrigt Bengt som ingår i SBU:s miljökommitt6 deltog vid den nationella

Båtmiljökonferansen den 26-27 oktober i Marstrand. Enligt Bengt var det en bra

sammansättning av föreläsare som representerade olika parter i samhäilet med

anknytning till hav o natur. Mycket togs upp i dagarna två.
Bengt redogjorde bl.a. om:
Känsliga bottnar. Ålgräsängar

Hastighet och svall

Skrotning av 2-taktare

Bryggor med ljusgenomsläpp

Ankring
Miljösamordn'are i varje båtklubb
En mer utförlig redovisning kommer att finnas på SBU:s hemsida.
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Vi diskuterade också hur vi skall organisera våra klubbmöte under 2022

olika förslag ventilerades men inget beslutades utan frågan tas upp på nästa

styrelsemöte.

§ 89 Nästa möte Konstituerande möte efter ärsmötet den 25 november

Per tackade samtliga för ett bra möte och riktade ett särskilt tack till Rolf Björklund
som hade bistått med nybryggt kaffe och färska frallor med pålägg.

Vid protokollet

§ 90 avslut

Tommy lvarson

Sekreterare
Per Myrbeck
Ordförande

Joanna Haraldsson

Ledamot
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