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Protokoll fört vid Karlskrona Jolleklubbs styrel-
semöte 
2016-09-13 

Plats 

Klubbhuset, Långö 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Protokoll från föregående möte 

3. Kassörens rapport 

4. Medlemsfrågor 

5. Eventuella skrivelser 

6. Övriga frågor 

a) Beslut om datum för båtupptagning 

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 Per Åkesson 

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 84 000 kr. 

4. Inga medlemsfrågor 
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5. Inga skrivelser 

6. Övriga frågor: 

a) Datum för båtupptagning beslutades. Det blir lördag 8:e oktober som 
är enda alternativet för truckförare Olofsson. Detta anslås på grind, 
hemsida och facebook. Det diskuterades hur vi ska lösa sjösättning 
och båtupptagning framöver när vi inte har tillgång till Olofsson med 
truck. Per och Kjell tar reda på hur vi skulle kunna lösa dessa viktiga 
aktiviteter framöver och vilka kostnader som uppstår. När vi vet mer 
kan vi ta beslut om hur det ska finansieras. 

b) Det informerades att taket på klubbhuset och balkongräcket målats. 
Detta har utförts av Bernt Petersson som överlämnade en utförlig be-
skrivning över material- och tidsåtgång. Tack Bernt för denna arbetsin-
sats. 

c) Renovering av stängsel har tidigare varit uppe till diskussion och beslut 
om att genomföra nödvändiga renoveringar har tagits på tidigare sty-
relsemöte med Kjell Andersson och Tommy Svensson som ansvariga. 
Kjell och Tommy får återigen i uppdrag att ta fram vilket material som 
behövs och att planera genomförandet av renoveringen. 

d) Boddy informerade om att Städa Strand som vi inom ungdomsverk-
samheten tidigare haft ett fint samarbete med är nu tillbaka men med 
Panta Mera som sponsor. Projektet går numera under namnet Städa 
Mera och innebär att föreningar kan få en liten slant för att städa 
strandlinjen i sin geografiska närhet. KJK har redan hoppat på detta 
projekt och Studentvikens strandlinje städades den 3:e september och 
på lördag 17:e september är det Långös strandlinje som får sig en upp-
fräschning. 

 

7. Nästa möte är vid båtupptagningen lördag 8:e oktober då vi också informe-
rar om stor risk för kostnadsökning i samband med framtida sjösättning och 
båtupptagningar. 

8. Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Kjell Andersson  Eva Södergren 

Vice Ordförande  Sekreterare 


