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Protokoll fört vid Karlskrona Jolleklubbs styrel-
semöte 
2020-08-18 

Plats 

Utanför klubbhuset, Långö 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Protokoll från föregående möte 

3. Kassörens rapport 

4. Medlemsfrågor 

5. Eventuella skrivelser 

6. Frågor till årsmötet 

7. Uttalande från styrelsen i pågående brottsutredning 

8. Uteslutning av klubbmedlem 

9. Övriga frågor 

10. Nästa möte 

11. Mötets avslutande 



   

  PROTOKOLL  2 (3) 

 DATUM 

2020-08-18 
   

 

 

  

Närvarande vid mötet 

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

 

Mötesanteckningar 

1. Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. De tre senaste protokollen gicks igenom och godkändes. Punkter gällande 
årsmötet diskuterades, de punkt 6. 

3. Kassören redovisade att klubbkontots saldo ligger på 59 432, 97 kronor. I 
kontantkassan finns 1 190 kronor. Hela investeringsbidraget för toaletten är 
nu utbetalt liksom bidraget från RF/SISU för säkerhetsbåt till seglingsverk-
samheten. 

4. Enstaka medlem har tillkommit.  

5. Gällande skrivelser har det inkommit bekräftelse på att LOK-bidragsansö-
kan mottagits och under kvällen lämnas en motion till årsmötet från Kjell 
Andersson.  

6. Årsmötet planeras äga rum 26 september klockan 10:00. Inbjudan ska inne-
hålla dagordning med motioner och proposition, covid-19-restriktioner och 
information om att röstning för uteslutning av medlem kommer att ske. I 
samma skrivelse inbjuds till torrsättning som planeras till första lördagen i 
oktober. Styrelsen enades om en proposition gällande höjning av bryggplats-
avgift från 300 kronor till 400 kronor. I övrigt finns i nuläget två motioner 
att ta upp för omröstning. Vid förra årsmötet togs beslut om att gå med i 
Svenska Seglarförbundet på prov. Efter diskussion kom vi fram till att vi vill 
vara kvar i både Svenska Seglarförbundet och SBU under ytterligare ett år 
för att kunna tillgodogöra oss all information och möjligheter innan vi väljer 
ett av förbunden. Frågan avses därför inte att tas upp på årsmötet.  

7.  Då en av klubbens medlemmar figurerar i en pågående brottsutredning har 
klubbens ordförande blivit kontaktad av press och annan media. Under mö-
tet togs beslut om att styrelsen väljer att inte uttala sig och hänvisar medlem-
mar som sett eller hört något att kontakta polisen. 

8.  Under brottsutredning har det kommit fram att en klubbmedlem har flerta-
let fällande domar som varit okända för klubben. När brotten kommit till 
kännedom har flertalet medlemmar uttalat en oro för både egendom och 
person om medlemmen framöver kommer att vistas på klubben. I KJK’s 

stadgar kan man läsa följande: På styrelsens förslag kan medlem av års-

möte eller extra möte uteslutas ur klubben om medlemmen motverkar 
klubbens syften, skadar klubbens intressen, inte fullgör stadgade 
skyldigheter eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt 
eller uppträdande inom eller utom klubben att dess anseende äventy-
ras. För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet. Ärendet och styrel-
sens motivering skall framgå av kallelsen. Den berörde skall kallas 
skriftligen. Att föreslå uteslutning av medlem är ett väldigt svårt beslut att ta 
men berörd medlem har uppträtt klandervärt vid flera tillfällen och när flera 
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medlemmar uttalar en oro har vi inget annat val än att ta upp frågan. Förhål-
landena vid protokollets skrivande gör att medlemmen inte kan ta del av kal-
lelse till möte, men vi anser att vi inte kan skjuta upp frågan och delgivning 
sker så fort omständigheterna medger. 

9. Övriga frågor: 

a. Flera bilder på klubbens hemsida och Facebook har tagits bort för att 
undvika att medlem som syns på bild tillsammans med medlem i brotts-
utredning riskerar att hamna i media. Ärendet har hanterats efter förfrå-
gan från medlemmar. Även om vi äger våra bilder och det är olagligt att 
kopiera eller använda dem finns det många mindre nogräknade filurer i 
forum på internet som inte drar sig för att publicera material och hänga 
ut personer. 

b. Några underhållspunkter togs upp, en balk behöver bytas på uppdrag-
ningsbrygga, bryggorna behöver oljas och planens gropar jämnas ut 
med grus/bärlager. 

c. Kvarstående punkt från tidigare möte är försäljning av klubbens snipe. 
Innan försäljning kan ske behöver båten gås igenom för att se att den är 
komplett. 

10.  Nästa möte blir årsmötet 26/9. 

11. Ordförande avslutade mötet.  

 

Kjell Andersson  Eva Södergren 

Ordförande   Sekreterare 


