
Blekinge Båtförbunds vårmöte
 Folkhögskolan Bräkne Hoby 7 april 2022

Ordförande Per Myrbeck hälsar alla välkomna till 2022 års vårmöte. 

§ 1 Upprop
Lars Haller Carlscrona Båteskader, Carsten Petersson, Anders Isaksson Gö Båtsällskap
Fredrik Cederlund Karlskrona Segelsällskap, Lars-Erik Blomqvist Lyckeby Båtsällskap
Bengt Fröberg BBF o Marinens Båtklubb, Jan Abrahamsson, Andreas Nilsson,
Lars-Inge Harrysson Norje Båtklubb, Ylva Larsson, Joanna Haraldsson Pukavik Båtklubb,
Tommy Svensson BBF o Slättanäs Båtsällskap, Gunnar Johansson BBF och
Stärnö Vindhamns Båtklubb,

§ 2 Val av ordförande 
Per Myrbeck valdes 

§ 3 Val av sekreterare
Tommy Ivarsson valdes

§ 4 Mötets behörigen utlyst
Enligt stadgarna skall kallelse och föredragningslista utsändas senast en månad  
före Vårmötet.
Även med anledning av en vecka försening av utsändning av kallelsen godkände 
mötet enhälligt att godkänna densamma.

§ 5 Val av justeringsmän
Andreas Nilsson och Jan Abrahamsson. Norje Båtklubb

§ 6 Information från SBUs årsmöte i Karlstad
Bengt Fröberg, Tommy Svensson och Tommy Ivarsson fanns på plats och
representerade Blekinge Båtförbund.
Bengt tog till orda och informerade utförligt om det som avhandlades. 
Motioner som vi gemensamt med Skånes och Smålands båtförbund hade 
lämnats in avslogs. Se utförligt på SBUs hemsida. 
Motion inlämnad från Blekinge Båtförbund avseende stöd till utbildningsinsatser.
SBU delar i sak BBFs uppfattning men vi måste i fortsättningen ansöka om stöd. Se SBUs 
hemsida om utförligt svar av motion M2022-12
Tommy Ivarsson passade på att informera vid kvällens Vårmöte att
Bengt begärde ordet inför sittande församling i Karlstad och föreslog att inlämnande 
av motioner från Båtförbund mer skall handla om det som utvecklar och för båtlivet framåt.  
Sittande Ordförande Roger Alm Södra Roslagens Båtförbund skickade Bengts uppmaning 
vidare till mötesdeltagarna  och förklarade Årsmötet 2022 i Karlstad som avslutat.

§ 7 Planeringen inför Sjösportslägret 24 till 30 juni 2022 fortskrider planenligt. Lägret är fullbokat.
§ 8 Information om Hemsida till Båtklubbar

Sergio Tenconi och Fredrik Brolin från Pigment var uppkopplade via nätet och informerade 
och beskrev hemsidans upplägg och tanken med en gemensam profil.  
Tillfälle fanns också att ställa frågor. Framförallt var det  frågor av teknisk karaktär.

§ 9 Övrig information
A Per informerade om sjökortslyftet, avfallshantering och giftig bottenfärger. 

Mötet beslöt att tillskriva SBU om synpunkter kring Sjökortslyftets konsekvenser
för skärgårdens båtliv. Samt uppmana SBU att aktivt medverka till möte med Riksdagsmän



med tanke på höstens val.
Mötet, som enligt stadgar är ett beslutande organ, beslöt också att utse Andreas Nilsson 
som medlem i valberedningen.

B Gunnar Johansson informerade att Karlshamns Kommun har anlagt bryggor på Fölsö och
Bokö.

C Bengt informerade att båtklubbar bör upprätta en avfallsplan om det inte redan är gjort.
SBU delar varje år ut miljöpris och uppmanar att klubbar söker detta.
Bengt framförde också fundering kring stadgeändring av upplägget vid val av ledamöter.
Mötet beslöt att styrelsen lägger fram förslag i samband med kallelsen till årsmötet.

D Carsten Petersson Gö Båtsällskap berättade om koppar i bottenfärger.
E Sören Lund informerade om Karlshamns Boat Show. BBF har tidigare beslutat att 

organisera och för ändamålet söka bidrag från SBU. Tanken är att klubbar i Blekinge skall,
om intresse finns,  medverka som utställare och göra PR för sin båtklubb.

F Lars Haller informerade om Carlscrona Båteskaders sommarprogram och hälsar alla välkomna.
Inbjudan kommer att läggas ut på BBFs hemsida.

§ 10 Övriga frågor
A Lars-Inge Harrysson Norje Båtklubb frågade om det fanns möjlighet att i BBFs regi

organisera studiecirkel eller liknande som berör hur en båtklubb fungerar.  Frågan kommer
att hanteras av BBFs styrelse. Information kommer ut till klubbarna.

B Lars-Erik Blomqvist undrade om SBU skall fortsätta med det som gjordes tidigare om åren 
alltså att ordna sammanträffande med riksdagsmän. BBF beslöt att väcka SBU på den punkten.

11 Avslut
Per tackade för mötet som pågick i tre timmar och som i konstruktiv och positiv anda
genomfördes. Per bjöd sedan ner till traditionellt Kaffe med fralla i fikarummet. 
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