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Protokoll fört vid Karlskrona Jolleklubbs styrel-
semöte 
2015-08-24 

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 

Kjell Andersson (ordförande), Lennart Lilja (kassör), Eva Södergren (sekrete-
rare), Boddy Petersson, Bernt Petersson, Tommy Svensson och Anton Peters-
son. 

Mötesanteckningar 

1. Ordföranden hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 

Punkter från förra protokollet: 
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a) Renovering av Norra bryggan ej klar. Det saknas trappsteg. Det behöver 
kompletteras med virke och beslag. Därefter får medlemmar hjälpas åt 
att färdigställa. 

b) Sekreteraren har inte hittat någon lämplig hållare för handskum än och 
kommer att fortsätta att söka efter detta. 

3. Kassörens redovisade att klubbkontots totala saldo ligger på ca 130000 kr. 
Ungdomskontots saldo är ca 40000 kr. 

4. Vi hälsar nya medlemmarna Kent Andersén, Bo Karlsson, familjen Rydh, 
Carl Rexeke, Alice Holmberg, Ville Johnsson och Simon Silfverskär väl-
komna till klubben. 

5. Inga skrivelser. 

6. Övriga frågor: 

a) Boddy föreslog att klubben köper in två nya optimister av märket Sa-
ilqube för att ersätta de sämsta optimisterna. Förslaget godtogs och det 
beslutades att hälften av summan tas från ungdomskontot och resten 
ifrån huvudkontot. 

Ungdomskontots pengar kommer till viss del från försäljning av båtar 
som skänkts till klubben. De som skänkt båtarna har tydligt utryckt att 
vinsten vid försäljning ska tillfalla ungdomarna. Vi beslutade att upp-
märksamma detta genom t ex ett inlägg på hemsidan där vi kan meddela 
att vi kunnat köpa nya optimister dels tack vare de som skänkt båtar. 

b) Per Åkesson har anmält sig som möjlig ny materialförvaltare. Det beslu-
tades att bjuda in Per till nästa styrelsemöte. 

c) Boddy informerade att han varit i kontakt med kommunen angående hur 
vi gör för att försöka få medel till att genomföra en strandstädning. Tan-
ken är att utföra liknande städning som ungdomarna tidigare gjort med 
Städa Sverige som sammanhållande. Det beslutades att Boddy och Eva 
skriver ihop något som sedan kan lämnas till kommunens Kultur- och 
Fritidsförvaltning för registrering som ett ärende. 

d) Anton Petersson har genomgått SISU’s utbildning för skadehantering 
och har även utbildats i att hålla enklare utbildningar i detta. Vi beslutar 
att Anton får bjuda in till en utbildning för klubbens medlemmar senare i 
höst. 

e) Det diskuterades att ansöka om bidrag från kommunen för att få en 
hjärtstartare till klubben och det beslutades att gå vidare med detta. 

f) Anton har fått erbjudande om att köpa en godkänd sjukvårdsväska till re-
ducerat pris och styrelsen beslutade att gå vidare med detta inköp. 

g) Bernt informerade om att han fått förslag på en kommunikationsradio 
passande att användas på klubben. Det beslutades att köpa in en sådan 
radio från 1852. 

h) Det diskuterades att inhandla ett skåp för sjukvårdsväska och kommuni-
kationsradio så att de har sina fasta platser. Även hjärtstartare kunde pla-
ceras där.  

7. Nästa möte är måndagen den 21:e september. 

8. Ordförande avslutade mötet. 
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Kjell Andersson  Eva Södergren 

Ordförande   Sekreterare 


