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Protokoll fört vid Karlskrona Jolleklubbs extra 
styrelsemöte 
2016-05-16 

Plats 

Klubbhuset, Långö 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Medlemsfrågor 

3. Övriga frågor 

a) Regler vid uppsägning av bryggplats och vid försäljning av båt 

b) Beslut om kommande arbetsdagar 

4. Mötets avslutande 

Närvarande vid mötet 

Kjell Andersson (ordförande), Eva Södergren (sekreterare), Boddy Petersson 
och Tommy Svensson. 

Mötesanteckningar 

1. Ordföranden hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. En ny blivande medlem xx Andersson har önskat en skyndsam hantering av 
att bli medlem. Han vill låna en tillfällig båtplats och måste innan dess vara 
registrerad som medlem. Sekreteraren kontrollerar med kassören att med-
lemsförfrågan inkommit och ber om en skyndsam hantering. 

 

3. Övriga frågor 
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a) På förekommen anledning så diskuterades vilka regler som gäller vid 
uppsägning av båtplats respektive försäljning av båt. Det beslutades att 
vid uppsägning av båtplats kontaktas styrelsen. Därefter tar kölistean-
svarig kontakt med den medlem som står först i kön för bryggplatser 
för att erbjuda platsen. Medlemmen har rätt att tacka nej till platsen 
men kan då stå kvar överst på listan för att erbjudas nästa plats som 
blir ledig. Vid försäljning av båt har medlem rätt att ha kvar båtplats i 
två år. Styrelsen kan då hyra ut platsen till annan medlem. Om med-
lemmen som sålt sin båt inte meddelar annat så räknas platsen som le-
dig efter två år. Det beslutades att ordförande Kjell Andersson ansva-
rar för kölistan. Det beslutades att särskilda bestämmelser ska gås ige-
nom för att korrigera så att de stämmer med beslutet på mötet.  

b) Kommande arbetsdagar var uppe till diskussion. Det bestämdes att 
från och med tisdag 24/5 är tisdagar arbetsdagar. Vi kör klockan 18:00 
och arbetar enligt en lista med arbetspunkter. Detta kommer att an-
nonseras på hemsida, facebook och grind. 

 

8. Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Kjell Andersson  Eva Södergren 

Vice Ordförande  Sekreterare 


