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Protokoll fört vid Karlskrona Jolleklubbs styrel-
semöte 
2019-09-10 

Plats 

Klubbhuset, Långö 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Protokoll från föregående möte 

3. Kassörens rapport 

4. Medlemsfrågor 

5. Eventuella skrivelser 

6. Torrsättning inkl. tidigare enstaka torrsättning (tillstånd och ansvar) 

7. Eventuella avgifter för jollar utanför seglingsverksamhet 

8. Disponering av området inkl. antal; trailers, sommarupplagda båtar, jollar 
m.m. 

9. Övriga frågor 

10. Nästa möte 

11. Mötets avslutande 
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Närvarande vid mötet 

Kjell Andersson (ordförande), Lennart Lilja (kassör), Eva Södergren (sekrete-
rare), Tommy Svensson, Mikael Petersson, Anton Petersson och Per Åkesson 

Mötesanteckningar 

1. Ordföranden hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Genomgång av protokoll från föregående möte och mötet dessförinnan. 
Kvarstående punkter redovisas under övriga frågor i protokollet. 

3. Kassören redovisade att klubbkontots saldo ligger på 37 509,06 kronor. I 
kontantkassan finns 1 725 kronor. Nya boden har hitintills kostat ca 56 196 
kronor inkl. inköp av begagnad toalett. Installation av toalett diskuteras och 
det beslutas att ett förslag på lämplig installation tas fram och ska meddelas 
styrelsen innan utförande sker. Pengar från verksamhet på Skärgårdsfesten 
väntas anlända på kontot inom kort och dessa pengar ska bokas för ung-
domsverkshetens ändamål. 

4. Några nya medlemmar har tillkommit. 

5. Inga skrivelser av att redovisa. 

6. Torrsättning planerad till första lördagen i oktober, d.v.s. 5/10 med start 
klockan 9:00. Lennart kontaktar truckföraren för att bekräfta datum och tid. 

Anslås på grind, hemsida och Facebook. Om behov finns av tidigare torr-
sättning skall ordförande kontaktas för att denne sedan ska kunna ta beslut i 
frågan via sms eller mail med två andra ordinarie styrelsemedlemmar. 

7. Avgifter för jollar utanför seglingsverksamhet diskuterades. Anton informe-
rar om att flera vuxenseglare tränar för att delta i tävlingar och förslaget som 
kommer fram är då att de som tävlar för klubbens räkning inte behöver be-
tala sommaravgift för sin segelbåt. Styrelsen anser också att de som lånar ut 
sina båtar till ungdomar på liknade sätt som skedde vid familjedagen är be-
friade från sommaravgift. Dock skall vinteruppläggningsavgift faktureras se-
gelbåtar på samma sätt som motorbåtar. 

8. Områdets disponering behöver ses över: 

a. Trailerförvaring diskuterades och fördelar respektive nackdelar med 
platsen som används nu togs upp. Det framkom också att det hade va-
rit bra med någon form av enklare avgränsning där trailers förvaras. 
Märkning av trailers har tidigare diskuterats utan att vi kommit i mål. 
Frågan tas återigen upp och vi kommer fram till att ALLA trailers ska 
märkas med namn och telefonnummer. Även frågan om hur en 
misskött vagn ska hanteras är uppe till diskussion. Det finns många frå-
gor kring trailers och under mötet pratades det även om hur vi hanterar 
trailers som ställs på området utan godkännande. Per berättade om hur 
man kan förstärka medlemmars eget ansvar med ett påskrivet avtal med 
regler och han åtar sig att kontrollera hur ett sådant avtal kan se ut på 
en annan båtklubb i närområdet.  Anton framför ett önskemål om att 
åsikter om utökning av antal trailers lämnas in skriftligt av var och en. 
Detta för att alla ska kunna ta del av varandras åsikter i god tid innan 
nästa möte. Anton lämnar själv under mötet ett skriftligt uttalande om 
sina åsikter gällande utökning av trailerplatser. 
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b. Ordning och reda behövs mer fokus på, pallningsvirke behöver sorteras 
och städas upp och allmän tillsnyggning av platsen är önskvärd. 

 

9. Övriga frågor: 

a. Övervakningen var uppe till diskussion och det beslutades att vi fortsät-
ter enligt plan då det fungerat bra. 

b. Per meddelar att han önskar avgå som materialförvaltare. Han kan dock 
tänka sig att sitta kvar till nästa årsmöte om ingen annan kan ta över in-
nan dess. 

c. Eva meddelar att hon avser att lämna sekreteraposten vid nästa års-
möte.   

d. Anders Velin har frågat om tyska gäster till kajakklubben Eskimå kan 
campa på KJK’s område sommaren 2020 på liknande sätt som tidigare. 
Styrelsen anser att önskemålet kan tillgodoses om samma arrangemang 
som vid föregående tillfälle kan accepteras.  

e. KJK städar Norra Långö och Studentviken på Strandens Dag 21/9.  

f. Anton framför att klubbens Snipe inte är värd att behålla för att använ-
das i ungdomsverksamheten. Anton föreslår anordning av försäljning 
av båten. Förslaget bifalls och Anton och Mikael får uppdraget. 

g. Per har tagit fram förslag på nya kölistor och hantering av dessa disku-
teras och det kommer fram att det behövs rutiner för hantering av plat-
ser och vem som ska ansvara för vilken uppgift. Förslag är att platslis-
tan uppdateras en gång om året innan fakturering. Det diskuteras också 
om det vore logiskt att den som vill ställa sig i kö för plats meddelar 
kassören så att det finns en giltig kölista hos denna. 

10.     Nästa möte planeras hållas 19/11 klockan 18:00. 

11.     Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Kjell Andersson  Eva Södergren 

Vice Ordförande  Sekreterare 


