
Protokoll nr 3 fört vid BBF:s styrelsemöte.
Tid 2022-03-23 Klockan 19.00
Plats Norje Båtklubb
Närvarande Bengt Fröberg, Tommy Svensson, Hans Knutsson, Tommy Ivarsson.
 Via länk: Joanna Haraldsson och Sören Lund

Från Norje Båtklubb Ordf. Jan Abrahamsson och Hamnansvarig Andreas Nilsson
www.norjebatklubb.se

§ 29 Öppnande Mötets ordförande Bengt Fröberg hälsar alla välkomna och lämnar över 
ordet till Norje Båtklubbs ordf. Jan Abrahamsson
Jan informerar om klubbens verksamhet och svarade på frågor om
miljöpåverkan från lantbruk uppströms i kanalen och hur flytten gick
till av klubblokalen från södra sidan av kanalen på grund av Sweden Rock.

§ 30 Justering Hans Knutsson utsågs att justera dagens protokoll
§ 31 Dagordning Godkändes med följande tillägg under övrigt: Joanna informerar om SBU:s 

ungdomsmöte den 25 januari och Sören informerar om Karlshamn Boat show 2022
§ 32 Protokoll nr 2 Lästes igenom och lades till handlingarna.
§ 33 Ekonomi Hans informerade och redogjorde om Förbundets ekonomi. Mötet godkände

redogörelsen.
§ 34 Tjärö Hans rapporterade att Sjösportslägret är fullbokat och 8 anmälningar är betalda.

Ledarna har också haft ett planeringsmöte.
§ 35 Inbjudan Bengt tillskriver  Aspö Båtklubb och tackar för inbjudan och föreslår att den 14 juni

har BBF som önskemål  att förlägga styrelsemötet till Aspö.
§ 36 Hemsidan Svenska Seglarförbundet upphör med hemsida via idrottonline januari 2023. 

Därav har BBF fått förfrågan från båtklubbar som också är anslutna till 
SSF om BBF kan förmedla och medverka vid upphandling av hemsida enligt SBUs    
 och BBFs upplägg. 
Sergio Tenconi och Fredrik Brolin på Pigment kommer att vara uppkopplade 
på vårmötet den 7 april  och presenterar hemsidan och svarar på frågor.

§ 37 Övrigt Joanna informerad om SBU:s Ungdomsmöte som skedde via länk den 25 januari.
Vill ni veta mer om Ungdomsarbetet i KMK och Isabella Kulls upplägg?
Isabella är ordförande i ungdomskommittén och ni hittar Isabella på KMK:s hemsida.
https://kmk.se
Sören informerar att Karlshamn Boat Show kommer att genomföras den
19 och 21 augusti. Mer information kommer på BBF:s Vårmöte den 7 april.
https://karlshamnboatshow.se

§ 38 Nästa möte Nästa möte kommer at avhållas hos Slättanäs Båtsällskap den 27 april 19.00
slattanas.nu

§ 39 Avslut Bengt tackar för visat intresse och riktar särskilt ett tack till Jan och Andreas som
var närvarande under hela mötet.

Vid protokollet

Tommy Ivarsson Bengt Fröberg
Sekreterare Vice Ordförande

Hans Knutsson
Ledamot tillika justeringsman
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