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Protokoll fört vid Karlskrona Jolleklubbs styrel-
semöte 
2020-04-28 

Plats 

Utanför klubbhuset, Långö 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Presentation av nya seglingsledare och planerad verksamhet 2020 

3. Kassörens rapport 

4. Medlemsfrågor 

5. Eventuella skrivelser 

6. Sjösättning 

7. Övriga frågor 

8. Nästa möte 

9. Mötets avslutande 

Närvarande vid mötet 

Kjell Andersson (ordförande), Lennart Lilja (kassör), Eva Södergren (sekrete-
rare), Tommy Svensson, Bengt-Olof Olsson och Jan Höglund  

Mötesanteckningar 

1. Ordföranden hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Seglingsledarna presenterade sin nya organisation och verksamhet: 
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a. Nya ledare för seglarskolan är Marie Aulin och Mattias Arvmyren. Seglar-
skolan genomförs i maj-juni under sex tillfällen med avslutning veckan 
efter midsommar tillsammans med fortsättningsgruppen. 

b. ”Nya” ledare för fortsättningsgruppen är Anna och Tomas Ohlsson. 
Anna och Tomas tidigare varit ledare för seglarskolan och stöttat fort-
sättningsgruppen under flera år. Anna blir även kontaktperson för styrel-
sen och tar hand om Svenska Seglarförbundets medlemsregister och To-
mas tar rollen som säkerhetsansvarig för hela seglingsverksamheten. 
Fortsättningsgruppen startar upp 10/5 och seglar fram till midsommar 
på söndagar, därefter både torsdagar och söndagar. 

c. Innan seglingen drar igång kommer en riskanalys att göras enligt Folk-
hälsomyndighetens rekommendation med anledning av Covid-19. 

d. Nytt för i år är att alla ledare från 15 år och uppåt måste visa upp regis-
terutdrag från polisen för att få vara ledare. 

3. Kassören redovisade att klubbkontots saldo ligger på 99 538,07 kronor. I 
kontantkassan finns 1 125 kronor.  

4. Någon medlem har tillkommit och en har begärt utträde.  

5. På punkten för skrivelser redovisade kassören att KJK sökt och beviljats 
uppskov för deklaration de närmaste fem åren. 

6. Årets sjösättning diskuterades. Den genomförs med vissa restriktioner för 
att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ingen medlem hade 
vid mötet anmält att de inte skulle kunna sjösätta sin båt. Det beslutades att 
köpa in tvål och handsprit för att placeras i kök, vid utomhushandfat och på 
toaletten. Ingen förtäring kommer att erbjudas, var och en tar med egen 
fika. Efter sjösättning hjälps alla åt att städa upp på planen. 

7. Övriga frågor: 

a. Då nybliven medlem informerade att han önskade jobba med sin båt på 
klubbens område noterades att båten var stor och vägde mer än det ton 
klubben har som begränsning. Diskussion följde och styrelsen var över-
ens om att vi inte ska göra några undantag utan den viktbegränsning 
som finns gäller. Vi kom även fram till att det skulle bli tydligare om vi i 
klubbens stadgar även skrev in måttrestriktioner då det finns stora båtar 
som väger mindre än ett ton. 

8. På grund av rådande situation i samhället med Covid-19 avvaktar vi med att 
sätta datum för nästa möte. 

9.    Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Kjell Andersson  Eva Södergren 

Ordförande   Sekreterare 


