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Protokoll fört vid Karlskrona Jolleklubbs styrel-
semöte 
2016-03-21 

Plats 

Klubbhuset, Långö 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Protokoll från föregående möte 

3. Kassörens rapport 

4. Medlemsfrågor 

5. Eventuella skrivelser 

6. Övriga frågor 

a) Deltagande i Valborgsaktivitet 

7. Nästa möte 

8. Mötets avslutande 

Närvarande vid mötet 

Kjell Andersson (ordförande), Lennart Lilja (kassör), Eva Södergren (sekrete-
rare), Boddy Petersson, Bernt Petersson, Tommy Svensson och Daniel Karlsson 

Mötesanteckningar 

1. Ordföranden hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 

3. Kassörens redovisade att klubbkontots totala saldo ligger på ca 106 311.51 kr 
samt 5 103 kr i kassörens kassa.  

4. För tillfället är vi 106 medlemmar, varav 101 vuxna och 5 ungdomar. 
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5. Skrivelse från kommunen angående integrationsbidrag. 

6. Övriga frågor: 

a) Det diskuterades om det kan köpas in en hjärtstartare tillsammans med 
Eskimå eller att köpa in en egen, då det inte finns något bidrag att få 
för detta. Inget beslut togs.  

b) Det behöver sättas samman en enklare utbildning med regler för han-
tering av den kommunikationsradio som köpts in. Ansvarig för detta 
är Boddy. 

c) Städa Strandorganisationen som vi haft ett bra samarbete med de sen-
aste åren är inte längre aktiv i vårt geografiska område. Detta innebär 
att vi förlorar en inkomst till seglingsverksamheten. Vi kommer att 
jobba på att få till ett liknande samarbete med Karlskrona Kommun el-
ler Visit Karlskrona. Boddy och Eva ansvarar för att sätta ihop en skri-
velse att använda för detta ändamål. 

d) Seglingen startar 14/5 med fortsättningsgruppen och 15/5 drar seglar-
skolan igång. Inför denna helg får vi alla hjälpas åt att se till att planen 
är städad så att ungdomarna kan vistas på den. Trycket på seglarskolan 
har varit stort och redan efter en dags publicering på hemsida och fa-
cebook var grupp 1 fylld. 

e) Hantering av miljöfarligt avfall diskuterades. Det beslutades att Bernt 
Petersson blir miljöansvarig och han tar fram ett förslag på vad som 
behövs för att skapa en miljöstation. 

f) Per Åkesson fick vid förra mötet uppdraget att undersöka kostnad för 
en elektrisk vinsch. Eftersom Per inte var närvarande sköt vi upp detta 
till senare möte. 

g) Under april månad kommer Anton att hålla i en utbildning gällande 
hantering av det sjukvårdsmateriel som finns i den nya sjukvårdsväs-
kan. 

h) Det beslutades att KJK deltar i Valborgsaktivitet på Långö. 

i) Bernt och Boddy har lagt ner mycket arbete på att försöka hitta spon-
sorer för att kunna byta ut de sista två jollarna i seglarskolan. Det är 
svårt att få gensvar men det finns eventuellt några aktörer som kan be-
arbetas lite till. Kjell kollar med 1852 och Stena Line om de kan tänka 
sig att bidra. Efter en diskussion och genomgång av kassan så besluta-
des att klubben har råd att köpa in de sista två jollarna men vi fortsät-
ter ändå jobba på sponsorer. 

j) Staketet med angränsning till Eskimå är i stort behov av renovering, 
klubbhusets tak behöver målas om och balkongräcket till klubbhuset 
behöver ses över. Kjell och Tommy tittar på kostnad för staketstolpar 
och nät och Bernt kollar upp färg till taket och vad som behövs för att 
skrapa och måla balkongräcket. 

k) Det diskuterades om möjligheten att ta fram en KJK-tröja och Eva 
presenterade vad det skulle kosta. Det beslutades att skjuta på beslut 
till årsmötet. 

l) Årsmöte med sjösättning sker 7 mars med start 08:00. 

 

7. Nästa möte är årsmötet lördag 7:e maj. 

8. Ordförande avslutade mötet. 
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Kjell Andersson  Eva Södergren 

Vice Ordförande  Sekreterare 


