
Protokoll nr 5 fört vid BBF styrelsemöte.
Tid 2022-05-23
Plats Skype
Närvarande Per, Hans,Joanna,Christer, Gunnar o Tommy I.
§ 52 Öppnande Per hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§ 53 Justering Christer Friedh utsågs att justera dagens protokoll.
§ 54 Dagordning Godkändes.
§ 55 Protokoll nr 4 Lästes igenom och lades till handlingarna.
§ 56 Ekonomi Hans redogjorde för ekonomin.

10 klubbar har erlagt medlemsavgift.
Åryds Sparbank har tackat nej till fortsatt sponsring av sjösportslägret.
218000kr i bank. 1400kr i handkassan. Magasinskostnad 350kr betald. 
Erhållit bidrag från SBU 30000kr.

§ 57 Medlemsavgift Beslutades att föreslå SBU:s årsmöte om en höjning av medlemsavgiften 
med 13kr per medlem.

§ 58 Stadgeändring Styrelsen föreslår följande stadgeändring att redovisa vid SBU:s årsmöte
§ 11.1 Förbundsstyrelsen består av Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör,
och ytterligare 5 ledarmöter.
Ordförande väljs av årsmötet vid jämna årtal. Ytterligare 4 ledamöter väljs av 
årsmötet vid jämna årtal. 4 ledamöter väljs av årsmötet vid udda årtal. Samtliga
ledamöter väljs på 2 år. Kassör väljs inom styrelsen vid konstituerande styrelse-
möte vid jämna årtal. Vice ordförande och sekreterare väljs inom styrelsen vid
konstituerande styrelsemöte vid udda årtal. Konstituerande styrelsemöte skall 
hållas senast 30 dagar efter årsmöte.
Förbundsstyrelsen är beslutmässig då samtliga styrelsemedlemmar har blivit kallade
och minst 5 ledamöter är personligt närvarande eller närvarande via videolänk
eller telefon.

§ 59 Sjösportslägret Hans informerade om tillkommande höga kostnader för förvaring av båtarna
när de inte används vid sjösportslägret.
Olika alternativ diskuterades.

§ 60 Övrigt Per tillsammans med Bengt förbereder en skrivelse till kommunernas politiker om
en levande skärgård där Blekinges båtklubbar är en viktig del.
 Med tanke på stundande val.

Studieförbundet Vuxenskolan organiserar utbildning för förarintyg avseende 
framförande av vattenskoter. Information läggs ut på vår hemsida samt skickas 
ut till samtliga båtklubbar i Blekinge.
Styrelsen beslöt även att andra studieförbund är välkomna med liknade information 
som befrämjar båtlivet i Blekinge

§ 61 Nästa möte den 14 juni klockan 19.00 hos Aspö Båtklubb.
https://aspobatklubb.se

§ 62  Avslut Per tackar för visat intresse och avslutar dagens möte.



Vid protokollet

Tommy Ivarsson Per Myrbeck
Sekreterare Ordförande

Christer Friedh
Ledamot tillika justeringsman
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