
Blekinge Båtförbund styrelsemöte.

Protokoll nr 1

Tid 18 januari 2023. Klockan 19.00

Plats Hälleviks Båtklubb. Klubbstugan

Närvarande: Bengt Fröberg, Per Myrbeck, Hans Knutsson, Gunnar Johansson, Christer Fridh, 

Sören Lund, Tommy Ivarsson samt Joanna Haraldsson som var uppkopplad via telefon.  

Bert-Ove Bejevik och Ulf Persson från Hälleviks Båtklubb.

§  1 Öppnande Ordförande Bengt Fröberg hälsade samtliga välkomna 

och en särskild uppskattning  riktades till  Bert-Ove Bejevik och Ulf Persson

Från Hälleviks Båtklubb.

§ 2 Justering Per Myrbeck utsågs att justera dagen protokoll

§ 3 Dagordning Godkändes

§ 4 Hälleviks BK Bengt lämnar över ordet till Ordförande för Hälleviks Båtklubb 

Bert-Ove Bejevik. Bert-Ove redogjorde med bildspel hur klubbhuset

uppfördes. Båtklubbens egna medlemmar stod för allt arbete.  

Se klubbens hemsida. http://halleviksbatklubb.se/

§ 5 Protokoll 10 Lästes upp och lades till handlingarna.

§ 6 Ekonomi Kassör Hans Knutsson rapporterade att ekonomien är i balans.

§ 7 Båtriksdagen SBU:s Båtriksdag den 25-26 mars. Styrelsen beslutade att Bengt och Christer

kommer att närvara och representerar BBF.

Bengt rapporterade om de motioner som har skickats in av båtförbund i Sverige.

Samtliga motioner finns att läsa på SBU:s hemsida.

BBF har också lämnat motion (nr 2) avseende förutsättning att anlägga båtmack.

Styrelsen beslutade att vid Båtriksdagen avslå motion 1, 4, 7 

§ 8 Utbildning Utbildningsprogram har tagits fram av BBF efter önskemål från Blekinges

Båtklubbar i samband med vårmötet den 7 april 2022.

Det rapporterades att per dags datum har inkommit 4 intresseanmälningar. 

På förslag från Per beslutades att det skall ringas runt och "puffa" klubbarna

att deltaga vid det som berör viktiga delar av båtlivet i våra klubbar.

§ 9 Övrigt ●Tommy framförde sin avsikt att överlämna posten som sekreterare 

att gälla efter dagens möte. 

Styrelsen beslutade att vid nästa styrelsemöte fördela IT och BAS-ansvarig

samt utse sekreterare.

●BBF:s Vårsmöte. Tid 30 mars kl. 19.00. BR Hoby 

●Sjösportslägret. Ledarna skall träffas månadsskiftet jan-feb för genomgång. 

●Styrelsen beslutade att inte medverka vid Carlshamn Boat Show.

Utvärderingen visade att intresset i förhållandet till kostnaden 10.000kr

inte är försvarligt.

§ 10 Nästa möte Onsdag den 1 mars kl. 19.00. Plats blir efter bekräftelse från den båtklubb vi skall besöka. 

§ 11 Avslut Bengt framförde ett stort tack till Bert-Ove och Lars som deltog under hela mötet 

samt till övriga i styrelsen för ett öppet och trevligt styrelsemöte. 

Därefter blev det go fika med smörgåstårta.

Vid protokollet

Tommy Ivarsson, Sekreterare Bengt Fröberg, Ordförande

Per Myrbeck, Ledamot

http://halleviksbatklubb.se/

