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Båtkamrater i Blekinge båtförbund! 

Enstaka båtar som fortfarande ligger och gungar i våra hamnar påminner om båtsäsongen 2020. 

Vi har en annorlunda sommar bakom oss. En sommar när båtlivet varit lika, eller i alla fall nästan lika 

livligt som det en gång var. Visst är det roligt och kanske blir det bestående. Även utan den eländiga 

pandemin. 

Det är nu vi ska påminna våra kommuner och länsstyrelsen om att de måste skärpa sig vad gäller 

toaletter, tillsyn och förtöjningsanordningar. För visst vill väl de också att vi semestrar hemma en del 

nästa år också? Dessutom är båtlivet och skärgården en magnet för unga människor som letar efter 

bästa platsen i världen att bo på. 

Vi har gjort en rundringning till alla klubbar för att få veta hur vår och klubbarnas information 

fungerar och vad ni förväntar er av BBF. Resultatet skulle ha redovisats på Båtdagen i november 

men, men…… 

En av anledningarna till att vi skriver brev, istället för en kallelse, är att styrelsen beslutat att 

senarelägga Båtdagen. Precis som SBU beslutat om Båtriksdagen vågar och vill vi inte genomföra 

större möten fysiskt. SBU har både senarelagt sina möten och genomfört en extra båtriksdag på 

internet. 

Det har krävt omfattande utbildning och förberedelser och vi bedömer att det är en för stor apparat 

för vårt båtförbund. 

Därför blir det en senareläggning utan ett bestämt nytt datum. Ett beslut som inte följer stadgarna, 

men vi är inte ensamma om det i förenings Sverige. Ett årsmöte som inte alla kan eller vågar komma 

till är inte heller särskilt demokratiskt. 

Vi kommer att meddela revisorer och valberedning samt ta en diskussion med dem om var 

smärtgränsen går vad gäller anständigt sista datum för att stämma av verksamhetsåret och förrätta 

val för nästa. 

Om ett par veckor kommer ni, för kännedom och utan att de behandlas stadgeenligt förrän vi ett 

senare tillfälle, att få årsbokslut, verksamhetsberättelse och styrelsens verksamhetsplan för nästa år 

i era mailboxar.  

Det känns trist att inte få träffa er, men vi får försöka ta igen det när hälsoläget medger. 

 

Med de allra bästa båthälsningar 

Styrelsen för Blekinge Båtförbund 
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