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Förbundets funktionärer 2021/22 

Per Myrbeck, ordförande, Slättanäs Båtsällskap 

Hans Knutsson, kassör, Jernaviks Segelsällskap 

Tommy Ivarsson, sekreterare, Stärnö Vindhamns Båtklubb 

Bengt Fröberg, v ordf, Marinens Båtklubb 

Christer Friedh, ledamot, Guövikens Båtklubb 

Joanna Haraldsson, ledamot, Pukaviks Båtklubb 

Gunnar Johansson, ledamot, Stärnö Vindhamns Båtklubb 

Sören Lund, ledamot, Karlskrona Segelsällskap 

Tommy Svensson, Slättanäs Båtsällskap 
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Medlemmar. 

Blekinges Båtförbund har 37 medlemsklubbar som i sin tur har 6337 medlemmar. 

  

Sammanträden. 

Årsmöte, vårmöte och styrelsemöten har genomförts, antingen i Bräkne-Hoby på 

folkhögskolan, hos länets båtklubbar eller digitalt. Samråd har hållits med båtförbunden i 

Skåne, Småland och Östergötland i syfte att finna gemensamt agerande på nationell nivå, 

vilket också har givit goda resultat. 

 

Representation. 

Blekinge Båtförbund har representerats vid: 

● SBUs båtriksdag 

● SBUs unionsråd 

● SBUs ordförandekonferenser  

● SBUs miljökonferens 

 

Yttrande, remisser och påverkan. 

Skrivelser, remisser mm som styrelsen behandlat har tagits upp på styrelsemötena under 

året och är följaktligen protokollförda. 
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Miljöverksamheten. 

Förbundets representanter har under året vid ett antal tillfällen närvarit och tagit del av det 

miljöarbete som förekommit både lokalt och centralt, där BBF är representerat i 

Miljökommittén. 

 

Ungdomsverksamhet 

2022 års ungdomsläger hölls åter igen och trots pandemin på Tjärö i Blekinges skärgård. 

Lägret hade i år 48 deltagare inkluderat ledare. Med ett stort engagemang av både ledare 

och miniledare kunde årets läger genomföras på ett ytterst välordnat och omtyckt sätt. Gott 

sjömanskap, kunskap om SRSS (sjöräddningen) och HLR har varit delar av programmet.  

 

Bassystemet. 

En viss fort- och utbildning och rådgivning har skett från SBU. Länets BAS-coach är ett 

mycket viktigt stöd för klubbarna. 

 

Ekonomi. 

Rörande BBF:s ekonomi hänvisas till bokslut och revisorernas berättelse.   

 

Övrigt. 

Ett stort antal båtklubbar har medverkat till att den nedbrunna sjöräddningsstationen på 

Hasslö kunnat byggas upp. BBF bidrog med 10 000 kronor. 

Karlshamns Boatshow genomfördes i augusti 2022 och BBF deltog med en monter. 

Inför det allmänna valet till länets kommuner har BBF i samråd med båtklubbarna ställt ett 

antal frågor som partierna i resp kommun svarat på. Svaren har återredovisats och ska följas 

upp under mandatperioden. 
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Slutord. 

Vi har saknat de fysiska mötena och besöken i båtklubbarna under coronapandemi. Under 

året har vi tagit igen en stor del av detta och besökt ett stort antal båtklubbar som delat med 

sig av värdefulla erfarenheter. 

Under pandemin blomstrade båtlivet i avsaknad av utlandsresor mm. Under 2022 har vi haft 

en fortsatt god aktivitet i klubbarna som vi hoppas blir bestående. 

Sjösportlägret genomfördes på Tjärö precis som tidigare år till allas belåtenhet. Ungdomarna 

har som vanligt skött det mesta på egen hand. Dock har styrelsen bidragit med att skaffa 

fram båtar till lägret samt till att skaffa fram sponsorer till lägret. Ett stort tack till dessa! 

Styrelsen tackar härmed för förtroendet under det gångna verksamhetsåret och ställer 

härmed våra platser till förfogande. 

Bräkne Hoby 2022-11-23 

 

-----------------------------                              ---------------------------               --------------------------- 

Ordf. Per Myrbeck                                                V ordf. Bengt Fröberg                                     Sekr Tommy Ivarsson 

 

--------------------------------------------                                              --------------------------------------                         --------------------------------------- 

Kassör Hans Knutsson                                                                  Ledamot Christer Friedh     Ledamot Joanna Haraldsson 

 

-------------------------------------------                                                --------------------------------------            --------------------------------------                 

Ledamot Gunnar Johansson                                                         Ledamot Sören Lund     Tommy Svensson                          

 

 

 


