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Protokoll fört vid Karlskrona Jolleklubbs styrel-
semöte 
2015-04-13 

Plats 

Klubbhuset, Långö 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 
2. Protokoll från föregående möte 
3. Kassörens rapport 
4. Medlemsfrågor 

5. Eventuella skrivelser 
6. Övriga frågor 
7. Nästa möte 
8. Mötets avslutande 

Närvarande vid mötet 

Bengt Olof Olsson (vikarierande ordförande), Eva Södergren (sekreterare), 
Bernt Petersson och Boddy Petersson. 

Mötesanteckningar 

1. Ordföranden hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 
2. Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 

Punkter från förra protokollet: 
a) Kassören har erhållit meddelande om att vår ansökan om bidrag från All-

männa Arvsfonden ej beviljats. 
b) Verksamhetsbidrag har betalats ut. 



   

  PROTOKOLL  2 (2) 
DATUM 

2015-04-13 
   

 

 

 

c) Renovering av flytbrygga har gjorts. 
 

3. Kassörens redovisade att klubbkontots totala saldo ligger på 74232,74 kr. 
Ungdomskontots saldo är -10000 kr. Anledningen till underskottet på ung-
domskontot är att Karlskrona kommun ännu inte betalat ut de sista 10000  
kr av projektbidraget.  

4. Inga medlemsfrågor. 
5. Inga skrivelser. 

6. Övriga frågor: 
a) Renovering av Norra bryggan pågår. 
b) Det diskuterades om det finns möjligheter att göra toalettbesöken mer 

hygieniska genom att sätta upp en hållare för handskum. Beslut togs att 
sekreteraren undersöker var vi kan få fatt i handskum.  

c) Seglingstränarna har lämnat ett bemötande på förslaget om att bereda 
övervåningen i klubbhuset till omklädningsrum. 
Svaret lyder: ”Vi seglingstränare har tänkt igenom förslaget, tackar för omtanken 
och kommenterar med följande: Omklädningen fungerar idag tillfredsställande och vi 
det som onödigt att lägga pengar på ombyggnation. 

Vid seglingsträning kan vi se till att kassar med kläder och handdukar lämnas i re-
spektive ombytesställe för tjejer och killar för att frigöra köksytan. 

Det är viktigt att seglare och tränare en stund innan, efter och under träningspasset 
har företräde till köket och bordet utanför. Vi har alltid genomgång i anslutning till 
köket och avslutar med en gemensam fika utanför köket vid bra väderlek och inne i 
köket vid sämre väderlek. Behöver någon komma åt eller använda något i köket när 
vi är där så går det naturligtvis bra att komma in. Vi kan sätta upp ett enklare an-
slag om att detta är ok om det behövs. 

Med hopp om att vi alla även i framtiden kan samsas om klubbens lokaler och ytor.”   
 

7. Nästa möte är årsmötet lördagen den 2:e maj. 
8. Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Bengt Olof Olsson  Eva Södergren 

Ordförande   Sekreterare 


