
Protokoll nr 2 fört vid BBF:s styrelsemöte
Tid 2022-02-23
Plats Ronneby Segelsällskaps klubbstuga Heabyvägen 4, Ronneby

Närvarande Per, Gunnar, Tommy 5, Bengt och Tommy l. Samt RSS:s ordf. Mats Sandgren.

§16 Öppnande

§L7lnfo om RSS

L §18 Justerare

§19 Dagordning

§20 Protokoll nr 1

§21 Ekonomi

L §22 Sjösportslägret

§23 Hemsidan

§24 Rapporter

§25 Utskick

§26 Övrigt

§27 Nästa möte

§28 Avslut

Per hälsar alla välkomna och lämnar över ordet till Mats.

Mats ge en utförlig information om RSS.

Bengt Fröberg

Godkändes

Lästes igenom och lades till handlingarna

Hans hälsar och informerar att ekonomien är i balans

Inget nytt att informerä 
,

Beslutades att skicka ut erbjudande till Blekinges båtklubbar att ansluta

sig till samma upplägg som förbundets hemsida.

SBU:s Ungdomskommitt6: lnget att rapportera.
SBU:S Miljökommitt6: Bengt rapporterade från SBU:s

Vid miljökonferensen avhandlades drivmedel, bottenfärger och juridik.

Bengt lämnade en utförlig information och mer finns att läsa på SBU:s hemsida.

Bifogar Per:s brev till ordförande i Blekinges båtklubbar.
BBF har fått en inbjudan från Aspö Båtklubb, Göran Janrell/ordf.
lnbjudan bifogas.

Norje Båtklubb den 23 mars klockan 19.00 https:/lnorjebatklubb.sel
Per tackar för ett bra möte och riktar ett särskilt tack till Mats Sandgren som

var närvarande under hela styrelsemötet.

Tommy lvarsson

Sekreterare

Per Myrbeck

Ordförande

Bengt Fröberg

Vice ord/justerare

Vid protokollöT*?



Till båtklubbar och ordförande.

Snåla vindar i Bökevik idag, men gässen som kom för några dagar sedan ger lite
förkänningar av vår.

Vid årsmötet hade vi hopp om att ha en ordförandeträff i första veckan av februari.
Smittutvecklingen gick sedan åt fel håll och vi kommer i stället att göra vårmötet mera
verksamhetsinriktat.
Möteskalendern under våren för SBU och BBF ser ut som följer.
SBU:s båtriksdao,26-27 mars i Karlstad.
BBF:s stvrelsemöten, 23 februari hos Ronneby segelsällskap,23 mars hos Norje
Båtklubb och 27 april hos Slättanäs Båtsällskap.
BBF:s vårmöte, 6 april på folkhögskolan i Bräkne-Hoby.

SBU:s båtriksdag.
Du kan följa båtriksdagen (motioner mm) på SBU:s hemsida och BBF har
tillsammans med Småland, Skåne och Östergötland bl. a motionerat om att
ungdomsverksamhet och utbildning ska prioriteras ekonomiskt och att kostnader för
utveckling av BAS måste hållas nere. Vi kommer att representeras av Bengt Fröberg,
Tommy lvarsson och Tommy Svensson.

Verksamhet.
lnför vårmötet vill vi att ni bidrar med politiska frågor och krav inför valet i höst. BBF
kommer att ställa samman dessa och kräva svar av riksdags-, region- och
kommunpolitiker igod tid före valet.
När vi besöker båtklubbarna hämtar vi in exempel på god verksamhet, lokala
problem och synpunkter på BBF och SBU. Vi ställer samman dessa och kommer att
lyfta ett urval av dem på vårmötet.
Båtsportlägret som fungerar på ett fantastiskt sätt tack vare vår duktiga ledargrupp
genomförs på Tjärö. BBF har nominerat ledargänget till SBU:s pris för "Unga Hjältar"
och håller tummarna.
Om båtmässan i Karlshamn blir av i år så kommer BBF att delta.

lnformation och lT-stöd.
BBF har en ny hemsida sedan några månader tillbaka. Den fångar också in SBU-
nyheter och vi tycker att den blivit en betydande forbättring.
Nu finns också möjlighet för båtklubbar att komma in under paraplyet om man saknar
bra egna lösningar.
BAS-utbildning planeras i mån av efterfrågan av SBU:s bascoach för Blekinge,
Staffan Öste rlin g@b as. b atu n io ne n. se

Vänliga Båthälsningar
Per Myrbeck



Hej!

Tack för informationen och ser att våren redan är planerad med era styrelsemöten (23 februari hos
Ronneby segelsällskap, 23 mars hos Norje Båtklubb och27 april hos Slättanäs Båtsällskap).
Vid årsmötet talade jag och Per om att eventuellt besöka oss på Aspö Båtklubb, Lökanabben - Aspö
under senare delen av våren eller tidig sommar. Detta för att ni eventuellt kunde komma sjövägen
och vädret är behagligare.
Alltså, se detta som en inbjudan att besöka oss och genomföra ett styrelsemöte på Aspö. Återkom
med om detta är görligt och vilka datum som skulle passa i så fall.
Vi ordnar på plats med logistik och ni har möjlighet att träffa hela vår styrelse. Ni kanske t o m vill
stanna över natten och då ordnar vi gemensam grillning på kvällen. Övernattning för de som inte
ligger i egen båt kanske kan ordnas på Aspö Lotstorn.
Fundera över detta och återkom!

Välkomna * hälsningar

Aspö Båtklubb

Göran Janrell/Ordf
a7a816242s


