
  	 	 	 	 	 2023-03-01

	 	 	 	 	 Protokoll styrelsemöte nr 2, 2023


Lyckeby båtsällskap

2023-03-01 kl. 1900


Närvarande: värd sekreteraren i Lyckeby bårsällskap Tomas Eggers.

från BBF styrelse: Bengt Fröberg, Tommy Ivarsson, Hasse Knutsson, GunnarJohansson, 

Sören Lund och uppkopplad via telefon Joanna Haraldsson.


§1.	 Ordförande öppnade mötet och samtliga närvarande presenterade sig för varandra.


§2.	 Hasse Knutsson utsågs att justera dagens protokoll.


§3.	 Dagordningen godkändes.


§4.	 Sekreteraren i Lyckeby båtsällskap presenterade Lyckeby båtsällskap för oss.


§5.	 Föregående protokoll presenteras och godkändes.


§6.	 Kassören redogör för BBF ekonomi. Ekonomin är i balans och vi ligger ca 60000kr över 		
	 nivån för motsvarande tid förra året. 


§7.	 Ordföranden presenterade innehållet i ordförandekonferensen 2023-02-19. 	 	 	
	 Organisationsöversyn, avgiftshöjningar till SBU berördes. SBU enkät fylls i av var och en

	 i styrelsen. Svaren mailas till ordföranden som sammanställer svaren och skickar in 	 	
	 resultatet till SBU. Tommy mailar sökväg för att nå BBF mailbox till styrelsen.


§8.	 SBU har ännu inte svarat på vår hemställan om utbildningar för våra båtklubbar.

	 Utbildningarna avses att bli digitala.


§9.	 Vi höll ett kompletterande konstituerande styrelsemöte. Följande val genomfördes:

	 Sekreterare - GunnarJohansson

	 Ansvarig för hemsida - Tommy Ivarsson

	 BAS-ansvarig - Hasse Knutsson

	 	 Följande befattningar kvarstår från tidigare konstituerande styrelsemöte. 

	 Vice ordförande - Sören Lund

	 Kassör och ungdomsansvarig - Hasse Knutsson

	 Miljöansvarig - Bengt Fröberg

	 	 Bengt Fröberg är tidigare vald till ordförande vid årsmöte.


§10.	 Praktiska detaljer inför BBF vårmöte avgjordes.


§11.	 Övriga frågor.

	 a. Till nästa styrelsemöte skall fråga om rutiner vid avtackning avgöras.

	 b. Ordförande informerade om brister i Länsstyrelsens sändlistan för remisser.

	 c. Ordförande informerade om 10-års jubileet för ARK56.


§12.	 Nästa möte bestämdes hållas den 19e april i Karlskronaområdet. Det delegerades till 	 	
	 ordföranden att bestämma båtklubb.


§13.	 Ordförande tackade Lyckeby Båtsällskap för värdskapet och avslutade mötet.


Bengt Fröberg		 	 	 	 	 Hans Knutsson

ordförande och sekreterare	 	 	 	 justerare


