
   Protokoll från BBF:s styrelsemöte nr 4 2022.


Närvarande från BBF: Per Myrbeck, Bengt Fröberg, Hans Knutsson, Gunnar Johansson, 
Sören Lund, Tommy Svensson och via länk Joanna Haraldsson.


§40	 Ordförande öppnade styrelsemötet, tackade Janne Abramsson och Anja 
Johansson för att styrelsen blev inbjuden till Slättanäs båtklubb.


§41	 Bengt Fröberg valdes att föra protokoll och Hasse Knutsson valdes att justera 
protokollet.


§42	 Dagordningen godkändes.


§43	 Föregående protokoll från styrelsemöte i Norje och från BBF vårmöte 
presenterades och lades till handlingarna.


§44	 Kassören redogjorde för ekonomin. Vi har ca 357000kr på kontot och två stora 
utgifter på 186000kr som skall vara inbetalda till SBU nu och före sista juni. 
Båtklubbarnas medlemsavgifter skall vara BBF tillhanda senast 1a juni. Medlemsantalet 
har ökat något. Kassören har sökt sponsring till ungdomslägret från flera håll.

Styrelsen diskuterade SBU avgiftsökning slår igenom på vår ekonomi. beslut tas på nästa 
styrelsemöte om ev. förändring av avgifter för medlemmarna.


§45	 Inget nytt att rapportera från sjösportslägret. Det är redan fullt med anmälningar. Vi 
ser kostnadsökningar på flera aktiviteter med sjösportslägret.


§46	 Rapport från vårmötet. Det fördes livliga diskussioner om vad klubbarna kan 
förvänta sig från styrelsen. Styrelsen skall tillskriva politiken i Blekinge om vilka krav 
båtlivet kan ställa på samhället. Styrelsen skall också organisera utbildningar i båtjuridik. 
BBF informerade om den plattform för hemsidor för båtklubbar som är knutna till SBU 
hemsida. Denna plattform kan ge fördelar för båtklubbar.


§47	 BBF styrelse är inbjudna till Aspö båtklubb till den 14/6. Praktiska arrangemang 
diskuterades.


§48	 Båtbesiktningsmän i Blekinge har blivit kontaktade, och de är i huvudsak inte 
negativa till att verksamheten flyttas till egenkontroll. SBU är negativa till fortsatta 
båtesiktningsmän, de förordar egenkontroll i enlighet med nyframtagen modell.


§49	 Bengt tar fram med hjälp av övriga i styrelsen förslag på skrivelse till politiker i 
Blekinge, vad de kommer att göra för att främja båtlivet.

Tommy Ivarsson har hög arbetsbelastning och behöver avlastning. Frågan bordläggs.

Enskilda delegaters mobbing av styrelseledamöter skall bemötas.

Styrelsen uttryckte sin uppskattning av det arbete som nerlagts för att skapa den nya 
hemsidan.

Stadgeändring om val av sekreterare, kassör och vice ordförande diskuterades och 
kommer att tas upp på dagordningen till nästa möte.


§50	 Nästa möte hålls på digitalt den 23e maj, kl1900.




§51 Ordförande tackade Slättanäs båtklubb för deras gästfrihet och avslutade mötet.


vid protokollet	 	 	 	 	 	 	 	 	 justeras


Bengt Fröberg	 	 	 Per Mytbeck		 	 	 	 Hans Knutsson

tf sekreterare		 	 	 ordförande



