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Protokoll fört vid Karlskrona Jolleklubbs styrel-
semöte 
2014-08-25 

Plats 

Klubbhuset, Långö 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Protokoll från föregående möte 

3. Kassörens rapport 

4. Medlemsfrågor 

5. Eventuella skrivelser 

6. Info från möte med Båtsam 

7. Övriga frågor 

8. Nästa möte 

9. Mötets avslutande 

Närvarande vid mötet 

Kjell Andersson (ordförande), Kristoffer Malmörn (kassör), Eva Södergren (sek-
reterare), Bernt Petersson, Bengt Olof Olsson, Tommy Svensson, Boddy Peters-
son och Anton Petersson. 

Mötesanteckningar 

1. Ordföranden hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Föregående mötesanteckningar gicks igenom och godkändes. 

3. Kassörens redovisade att klubbkontots totala saldo ligger på 119850 kr. 
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4. Vi välkomnar nya medlemmarna Maiellen Stensmark, Kristin Stillnerus, 
Maths Olsson, JanInge Hedberg och Daniel Karlsson. 

5. Kassören redogjorde för skrivelser i form av föreningsinfo och verksam-
hetsbidrag.  

6. Info från möte med Båtsam: 

 Kassören informerade om att alla Karlskronas båtklubbar som sysslar med 
båtupptagning har fått sina arrenden uppsagda. Dock inte Karlskrona Jolle-
klubb, som eventuellt har behandlats som en idrottsförening. Nya arrenden 
beslutas genom enskild förhandling mellan båtklubb och Karlskrona Kom-
mun. I övrigt besvarades inga frågor. 

 Karlskrona Jolleklubb har skickat in ett yttrande till kommunen med fokus 
på en oro att ungdomarnas segling ska bli drabbat av eventuella ökande 
kostnader för klubben. Hamnchefen, Bo Lindsjö, har besvarat yttrandet och 
vill gärna träffa representant för klubben. Boddy kommer att bjuda in hamn-
chefen till söndagens avslutning på Sommarcupen.    

7. Övriga frågor: 

a) Kassören och Ordföranden redogjorde för att sponsringen från 
Stena Line nu är avslutad på så vis att Karlskrona Jolleklubb fullföljt 
sina prestationer och kassören har fått meddelande om att utbetal-
ning av sponsorpremie ska ske. 

b) Sekreteraren informerar om sponsormöjlighet från Svenska Sjö. Se-
dan mars i år har hemsidan haft en så kallad banner från Svenska Sjö 
på sin första sida. Kassören fakturerar Svenska Sjö 2000 kr för detta 
enligt Svenska Sjös rutiner. 

c) Ytterligare möjligheter att få sponsring undersöks av Ordföranden 
och Sekreteraren undersöker om det finns någon seglarförälder som 
kan jobba vidare med denna fråga alternativt själv sponsra via eget 
företag. 

d) Bengt Olof tipsade om att prenumeranter till Bingolotter kan gene-
rera inkomster för klubben. Sekreteraren undersöker om det finns 
några prenumeranter bland seglarföräldrarna som kan tänka sig att 
prenumerera genom klubben. 

e) Toalettfrågan togs upp och det finns några olika alternativ till lös-
ningar. Eftersom seglingssäsongen närmar sig sitt slut och därmed 
toalettbesöken minskar beslutades att skjuta på denna fråga till våren. 

f) Frågan om flytbrygga togs upp och styrelsen beslutade att avsätta 
30000 kr till flytbrygga. Alla hjälper till att övervaka om begagnade 
flytbryggor dyker upp till försäljning.  

g) Bernt informerade om att det finns möjlighet att få tryckimpregnerat 
virke av en privatperson. Virket kan användas till bryggreparationer. 
Beslut togs om att vi skulle ta emot det virke vi kan få. 

h) Bernt tog upp frågan om behovet att byta ut två av klubbens opti-
mistjollar till nya mer skolvänliga båtar av märket ”SailQube”. Styrel-
sen beslutade att i år köpa in två optimistjollar à ca 15000 kr. 

i) Arbetsdag kommer att genomföras lördagen 13/9. Detta kommer att 
anslås vid grinden och på hemsidan. 

j) Upptagning av båtar sker lördagen 4/10. Detta kommer att anslås 
vid grinden och på hemsidan. 
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k) Bernt tog upp problemet med att båtvagnar utan tillstånd lämnades 
kvar på klubbens område. Kassören debiterar dessa vagnägare och 
vid båtupptagning planeras att meddela att alla vagnar utan tillstånd 
som står kvar kommer att köras ut från området. Vagnar med till-
stånd ska märkas enhetligt. 

8. Nästa möte måndag 3/11 klockan 18.00 i klubbhuset. 

9. Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Kjell Andersson   Eva Södergren 

Ordförande    Sekreterare 


