
Protokoll fört vid Blekinge Båtförbunds Årsmöte.

Tid: 23 november 2022

Plats: Bräkne Hoby Folkhögskola

Ordförande Per Myrbeck hälsade alla välkomna till BBF:s årsmöte och uppmärksammade

 att vi blir fler som närvarar vid våra årsmöten. 

Per informerad också om stadgeändringen som skall avhandlas senare under mötets 

beslutande del.

Med de orden förklarar Per BBF:s årsmöte öppnat.

Beslutande del av årsmötet.

§ 8.6.1 Upprop Upprop och fastställande av röstlängd

24 röstberättigade medlemmar som representerade 12 båtklubbar.

 Karlskrona Motorbåtsällskap, Sättanäs Båtsällskap

Jernaviks Segelsällskap, Pukavik Båtklubb, Lyckeby Båtsällskap,

Carlskrona Båteskader, Norje Båtklubb, Guövikens Båtsällskap

 Stärnö Vindhamns Båtklubb, Gö Båtsällskap 

 Karlskrona Navigationssällskap, Karlskrona Segelsällskap, 

§ 8.6.2 Val  Till Ordförande valdes Per Myrbeck. Till sekreterare valdes Tommy Ivarsson.

§ 8.6.3 Utlyst Mötet beslöt att kallelsen har gått ut enligt stadgar.

§8.6.4 Justering Mötet beslöt att utse Lars Sjöstedt Stärnö Vindhamns Båtklubb och

Anders Malmörn Karlskrona Navigationssällskap till justeringsmän. 

§ 8.6.5 Förvaltning Per redovisade verksamhetsberättelsen för perioden 211001-220930

Hans redovisade den ekonomiska förvaltningen för perioden 211001-220930

§ 8.6.6 Revision Revisionsberättelsen för perioden 2021/2022 lästes upp och lades till

handlingarna.

§ 8.6.7 Årsmötet beslöt att ge förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för perioden

Ansvarsfrihet 20211001-220930.

§ 8.6.8 Budget Årsmötet beslöt att fastställa redovisad budget och avgifter för perioden 

20221001-20230930.



§ 8.6.9 Val I enlighet med den informationen som lämnades av ordföranden i

samband med årsmötets öppnande beslöt årsmötet att i enlighet 

valberedningens förslag utse Bengt Fröberg till ordförande för en

period av två år.

Övriga val sker efter att årsmötet beslutat om en eventuell stadgeändring

som skall beslutas under § 8.6.13

§ 8.6.10 Revisorer Valberedningens förslag till revisorer: 

Lars Hall, Svaneviks Bryggförening omval 2 år.

Suppleant Hans Nilsson, Guövikens Båtklubb omval 1 år.

§ 8.6.11 Årsmötet beslöt att utse:

Valberedning Anders Malmörn, Karlskrona Navigationssällskap omval 1 år. Sammankallande.

Andreas Nilsson, Norje Båtklubb, omval 1 år.

§ 8.6.12 övriga val Inga förslag fanns att ta ställning till.

§ 8.6.13 A I enlighet med skrivelse från styrelsen avseende stadgeändringen

Stadgeändring som har skickats ut i samband med kallelsen den 22 oktober 2022.

Årsmötet beslöt enhälligt om stadgeändringen enligt styrelsens

förslag. Det beslutades också som omedelbart justerat. 

§ 8.6.13 B Val Eftersom § 8.6.13 A Stadgeändringen beslöts och omedelbart justerades

följer övriga val. Se BBF:s stadgar § 14. Reviderade 20171123. Bil.1.

Valberedningens förslag  till ledamöter för en period av 2 år:

Tommy Ivarsson, Stärnö Vindhamns Båtklubb omval.

Hans Knutsson, Jernaviks Segelsällskap omval. 

Per Myrbeck, Slättanäs Båtsällskap omval.

Mötet beslöt i enlighet med valberedningens förslag.

Konstituerande styrelsemöte skall hållas senast inom 30 dagar efter

årsmötet. (I enlighet med de nya stadgarna)

Som information kvarstår följande ledamöter i styrelsen 

Gunnar Johansson, Stärnö Vindhamns Båtklubb  

Joanna Haraldsson, Pukavik Båtklubb

Sören Lund, Karlskrona Segelsällskap

Christer Friedh, Guövikens  Båtklubb

Vakant ledamot på 1 år  väljes på BBF: vårmöte 2023.

§ 8.6.14 Avslut Ordförande Per Myrbeck tackar för den beslutande delen av årsmötet

och öppnar den öppna delen av årsmötet.



§ 8.5.1 Öppen och Joanna informerade om en planerad kursplan för medlemmar i

informerande del BBF:s båtklubbar. Idéen om utbildning framkom vid BBF: Vårmöte 

7 april 2022 av Lars-Inge Harrysson Norje Båtklubb.

 Joanna presenterade ett förslag till utbildning.

En diskussion följde på hur den praktiskt skall genomföras. Mötet 

beslöt att kursplanen skall skickas ut till samtliga båtklubbar med ett

frågeformulär där klubben skall ange vilken del eller om hela kursen

är av intresse. Styrelsen fick i uppdrag att skicka ut förfrågan för att sen

besluta i vilken form utbildningen skall ske.

Utskicket sker i början av december. Antalet svar avgör omfattningen.

Christer och Tommy representerade BBF vid SBU:s Unionsråd den 

19 och 20 November.

Christer redogjorde i stora drag om vad som avhandlades.

Tommy fyllde på med vad som presenterades vad gäller BAS.

Via BBF:s hemsida med länk till SBU kommer all information att finnas.

https://blekingebatforbund.se

Lars-Erik Blomqvist Lyckeby Båtsällskap frågade hur det gick med BBF:s 

. medverkan Karlshamn Boat Show 19-20 augusti. 

Svaret blev att styrelsen  väntar på en inbjudan från arrangören för

att göra en utvärdering. De från BBF som var närvarande för att berätta om 

BBF:S verksamhet var: Joanna, Sören, Bengt, Gunnar, Per och Tommy.

representanter från andra båtklubbar lyste med sin frånvaro.

Huruvida det blir ett fortsatt engagemang för BBF tas efter utvärdering. 

En medlem efterlyste kallelsen som hade skickats ut via BAS den 22 okt.

Vid en snabbkoll av kontaktuppgifterna visade den vara rätt. En gissning

är att den hamnade i spam korgen. Medlemmen nöjde sig med det.

Båtbesiktningen kom på tapeten och där var svaret att där organiserar inte 

BBF som något enskilt förbund något upplägg. Mycket beroende på juridiska

klurigheter.

Christer berättade om Hamnboken och egenkontroll av båtar.

Boken släpptes den 19 november och visades på kvällens möte.

Den finns också att ladda hem på SBU:s hemsida. Där finns också en länk

till egenkontroll av båt.

Per tog till orda och bedömde att deltagare vid årsmötet hade kommit

till tals med olika förslag och framställningar och förklarar även 

den öppna delen som avslutat.

Därefter vidtog  en enkel fikastund i matsalen.

https://blekingebatforbund.se/
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