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Dagordning möte nr LZOZ2
Mötets öppnande
Justerare

Godkännande av dagordning
Föregående protokoll
Förslag och beslut om tid och plats för möten
feb, mars och april enligt protokoll §gg.
Ekonomi

Sjösportsläger

Nominering till Unga hjältar
1 feb är sista anmälningsdag
Motioner till Båtriksdagen
L5 januari sista anmälningsdag
SBU Båtriksdag 26-27 mars. Karlstad
SBU Ungdomskommittön möte 18 januari

t2 SBU Miljökommitt6n möte 19 januari
13 Nästa möte
L4 Avslut

Protokoll fört vi digital styrelsemöte den 11 januari ZO22
Närvarande: Per, Joanna, Hans, christer, Gunnar, Bengt, Tommy s, Tommy I och sören.

§ 1 Mötets öppnande Per hälsar alla välkomna och särskilt Tommy Svensson som ny ledamot.
§ 2 Justerare Tommy Svensson

§ 3 Godkännande Dagordningen godkändes
§ 4 Protokoll nr 7 Lästes upp och lades till handlingarna
§ s Mötestider Vid styrelsemötet den 2 novem ber 2021, diskuterades upplägget för hur

viskallgenomföra våra möten avseende tid och plats. Beslöt att
vi skall se över förslag till mötesformer tilrs den ll januari.
Följande beslöts:
Tid och plats möte nr 2 23 febr. Ronneby Segelsällskap KL 19.00
Tid och plats möte nr 3 23 mars. Norje Båtklubb KL 19.00
Tid och plats vårmöte G april. Br. Hoby Folkhögskola KL 19.00
Tid och plats möte nr 4 27 april. Stättanäs Båtsällskap KL 19.00
Bakgrund till beslutet
Vid BBF:s årsmöte 2020 beslutades efter önskemål att BBF skall komma ut
och genomföra styrelsemöten hos båtklubbar i Blekinge.
På grund av pandemin blev det inga möten ute i klubbarna
under 2020.

Båtklribbar som vi har besökt 2021.är: pukaviks Båtklubb, Karlskrona
segelsällskap, 5tärnö vindhamns Båtkrubb, sörvesborgs segelsältskap
Svanevi ks Bryggfören ing och Guövi kens Båtklu bb. Sa m ma nlagt
5 båtklubbar under 2021.
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Unga hjältar

§ 9 Motioner

Beslut

§ 10 Båtriksdag

Beslut

§ L1 SBU Ungdom

§ 12 SBU Miljö

§ 13 Övrigt

§ 14 Nästa möte

§ L5 Avslut

BBF:s målsättning är att förlägga styrelsemöten fortsättningsvis ute hos
båtklubbarna. Fördelarna är många Vi får id6er, uppslag och synpunkter
som på sikt skapar gemenskap och erfarenheter.

Hans rapporterade att ekonomien är i balans och följer budgeten.
Bokat vecka 29. Totalt 48 platser.

Nomineringen till SBU:s Unga Hjältar skall skickas in senast den i. feb.
Bengt påtog sig att sammanställa en skrivelse till SBU. Material från
Sjösportslägret skall tas fram av Ejnar och Hans.

Motioner till SBU:s Båtriksdag skall lämnas in senast den 15 januari.
Flera motioner från Blekinge, skåne och småland har skickats in tidigare.
Per har idag redovisat ytterligare en
motion vilken styrelsen beslöt att skicka in till SBU:s Båtriksdag.
Vid SBU:s eåtriksdag den 26 och27 mars i Kalskoga beslöts att som
representanter från Blekinge Båtförbund skicka Bengt Fröberg,
Tommy Svensson och Tommy lvarsson.

SBU: ungdomskommittd har möte den 18 januari. Ejnar från BBF ingår i

kommitteen

SBU:s Miljökommitt6 har möte den 19 jqnuari. Bengt från BBF ingår i

miljökommitt6n.
Per skissar på ett förslag till brev som skall skickas ut till samtliga
ordförande i Blekinge. Anledning är att den årliga orfförandekonferensen
får ställas in p.g.a. pandemin.

23 februari KL 19.00 Ronneby segelsällskap. Digitalt om restriktioner pågår
Per tackar för trevligt möte samt till försiktig hemresa :-)

Vid protokollet

Tommy lvarsson, sekreterare Per Myrbeck, ordförande

Justerare

Tom my Svensson, ledamot



Motion tilt Båtriks dagen 2022

Blekinges Båtftirbund anser att varje båtftirbund av SBU ska tilldelas en budget ftir utbildning av
fiirtroendevalda och medlemmar.
Uppdraget ska vara att i klubbar och båtforbundet genomfora utbildningar, framft)rallt for att höja
kompetensen hos ftirtroendevalda, men också ftlr att intressera blivande funktioniirer och ungdomar
I ft)rsta hand ska utbildningar avropas från SBU-akademin eller från det utbud som denna kan
tänkas etablera i samverkan med andra.
Budgeten ska tillskapas från fonderade medel och tillskjutna medel från Svenska Sjö.
Detta ska ske fuå"n2023. Följande ar justeras budgeten efter vad som genomftirts och planeras i
båtftirbunden.
Storleken av budgeten planeras och diskuteras av ett utbildningsråd.

Bakgrund

Utbildning och ungdomsrekrytering iirjiimte båtpolitiken (inkl miljöfrågorna) de viktigaste
framtidsfrågorna.
Ett centralt styrt och finansierat system fungerar uppenbarligen inte. Ansvaret måste lyftas ut och
tydliggöras.
SBU-akademin maste ges en rejtil chans genom att motivation och efterfrågan skapas i bårftirbund
och klubbar.
Förslaget ger inte garanterad framgång, men att inte pröva det innebiir, med ett öga i backspegeln att
den uteblir. En SBU-akademi utan kraften och suget från marknaden kan bli ett snyggt fordon med
bara ett drivhjul, som riskerar att köra i cirklar en begriinsad tid.

Hemställan

Blekinges Båtftirbund hemstiiller till Båtriks dagenatt besluta

avsätta ett skäligt belopp ftir varje båtftrbund att anviinda ftir utbildning i klubbar och
båtftirbund.

gentemot medlemmarna tydliggöra båtftirbundens ansvar ftir att utbildning genomftirs.

Blekinge Båtftrbund
Antagen vid styrelsemöte den ll jarnari2022

Per Myrbeck
Ordftirande

att

att


