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Protokoll fört vid Karlskrona Jolleklubbs styrel-
semöte 
2018-03-22 

Plats 

Klubbhuset, Långö 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Protokoll från föregående möte 

3. Kassörens rapport 

4. Medlemsfrågor 

5. Eventuella skrivelser 

6. Uppföljning av ”Säkerhetshöjande åtgärder” 

7. Sjösättning och årsmöte 

8. Övriga frågor 

9. Nästa möte 

10. Mötets avslutande 

Närvarande vid mötet 

Kjell Andersson (ordförande), Lennart Lilja (kassör), Eva Södergren (sekrete-
rare) och Bernt Petersson 

Mötesanteckningar 

1. Ordföranden hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 
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3. Kassörens redovisade att klubbkontots totala saldo ligger på 116001 kr. I 
kontantkassan finns 330 kr. Ungdomssektionens del av kontots saldo är 
43000 kr. 

Kommande utgifter är medlemskap i Båtunionen och elräkning. 

4. Inga medlemsfrågor.  

5. Inga specifika skrivelser. 

6. Uppföljning av ”Säkerhetshöjande åtgärder”. 

Möte med Eskimå och Pantarholmens båtklubb planeras. Kjell tar kontakt 
med klubbarna och bjuder in till ett möte där vi diskuterar samverkan. Flerta-
let åtgärder diskuterades men för att säkerställa att något av dessa blir gjort 
enades vi om en prioritering av de olika åtgärderna. 

a) Överst på listan står lagning av stängsel/staket. Stängsel är inköpt se-
dan tidigare och primärt behöver det partiet som är i gränsen mellan 
KJK och Eskimå ersättas. Övrigt staket lagas upp där det behövs. 
Tommy ansvarar för punkten och avgör om detta kan lösas av med-
lemmar eller om vi behöver ta hjälp av någon. 

b) Direkt efter stängelförbättring så är det grindarna som står på tur. Det 
har pratats om anordning för att lösa så att grindarna inte kan lyftas av 
stolparna, nytt lås och bal på utsidan av grindarna. Kjell ansvarar för 
grindåtgärderna.  

c) Utöver ovan punkter så finns det planer på att förbättra belysningen. 
Elfirma har varit på plats och tittat men det har beslutats att avvakta 
till våren för att få fram offert och eventuellt gå vidare. 

d) När det gäller el så finns också förslag på att dra el ner till bryggor för 
att få tillgång till eluttag för att kunna koppla in eldrivna verktyg och 
ladda batteri.  

7. Sjösättning och årsmöte sker 5/5 klockan 8:00. Enkel förtäring efter sjösätt-
ningen. Anslås på hemsida, Facebook och grind. 

8. Övriga frågor: 

a. KJKs deltagande i Valborgsfirandet på Långö diskuterades. Styrelsen 
enades om att KJK deltar med förbehållet att om det inte går att elda 
upp brasan skall det undersökas om det går att elda upp den vid senare 
tillfälle för att slippa betala dyra pengar för att få riset bortforslat. 

b. Klubbåten som används för seglingsverksamheten har en motor som 
krånglat de senaste åren. Ny motor som vi kan lita på behöver köpas in. 
Bidrag till del av kostnaden har utlovats från Svenska Sjömedel via 
Båtunionen. Kjell kontaktar 1852 för att se om vi kan få ett bra pris på 
en lämplig motor till klubbens båt.  

9. Nästa möte blir årsmötet. 

10. Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Kjell Andersson  Eva Södergren 

Vice Ordförande  Sekreterare 


