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Protokoll fört vid Karlskrona Jolleklubbs styrel-
semöte 
2017-02-15 

Plats 

Klubbhuset, Långö 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Protokoll från föregående möte 

3. Kassörens rapport 

4. Medlemsfrågor 

5. Eventuella skrivelser 

6. Övriga frågor 

7. Nästa möte 

8. Mötets avslutande 

Närvarande vid mötet 

Kjell Andersson (ordförande), Lennart Lilja (kassör), Eva Södergren (sekrete-
rare), Boddy Petersson, Bernt Petersson 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 101 000 kr, 
och ungdomskontot ca 23 000 kr. 

4. Inga medlemsfrågor 

5. Inga skrivelser 
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6. Övriga frågor: 

a) Renovering av stängsel har ännu inte utförts och med tanke på att det 
varit problem med båtmotorstölder på Långö behöver detta priorite-
ras. Kjell och Tommy får återigen i uppdrag att ta fram vilket material 
som behövs och att planera genomförandet av renoveringen. 

b) Ytterligare behov av förbättrande åtgärder diskuterades. Det som kvar-
står är att lilla bryggan behöver en strykning. Ingen ansvarig utsågs. 

c) Datum för sjösättning diskuterades. Preliminärt blir det lördagen den 
6:e maj. Kjell kontaktar Olofsson för att få besked om han kan hjälpa 
till den dagen. 

d) Frågan om det blir fler strandstädningar var uppe till diskussion och 
Boddy berättade att då vi utfört ett bra arbete vid de strandstädningar 
som varit räknar vi med att få frågan om att städa igen om det blir ak-
tuellt. 

e) Det har köpts in nya bojar till seglingsverksamheten. De nya bojarna 
har en stark orange färg och ett greppvänligt handtag. Bojarna ska 
kompletteras med tyngder och lina för att sedan användas såväl i seg-
larskolan som i fortsättningsgruppen. 

f) Ny huvudansvarig för seglarskolan blir Maria Johnsson Blomqvist som 
efterträder Anna Ohlsson som bett att få bli befriad från uppdraget. 
Boddy Petersson stötta vid behov. Eventuellt kan även Per Åkesson 
och någon ungdom hjälpa till.  

g) Klubbens särskilda bestämmelser diskuterades och det fanns olika tan-
kar om hur man skulle kunna uppdatera och förtydliga dessa särskilt 
med avseende på krav för att ha bryggplats och kostnad för bryggplats. 
Vilken typ av vagnar som är godkända att ha på planen under sommar-
tid och eventuell märkning av vagnar var också uppe till diskussion. 
Det beslutades att alla i styrelsen ser över särskilda bestämmelser och 
tar med sig förslag på uppdateringar till nästa möte.   

 

7. Nästa möte tisdagen den 28:e mars. 

8. Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Kjell Andersson  Eva Södergren 

Vice Ordförande  Sekreterare 


