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Protokoll fört vid Karlskrona Jolleklubbs årsmöte 

2017-05-06 

Plats 

Klubbhuset, Långö 

Närvarande vid mötet 

Ca 30 medlemmar var närvarande vid årsmötet. 

Mötesanteckningar 

1. Ordföranden hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Till mötets ordförande valdes Kjell Andersson. 

3. Till mötets sekreterare valdes Eva Södergren. 

4. Mötet ansåg att årsmötet varit behörigt utlyst. 

5. Till justeringsmän valdes Kristoffer Malmörn och Tomas 
Ohlsson  

6. Dagordningen godkändes. 

7. Verksamhetsberättelsen för 2016 fanns för utdelning och 
godkändes. 

8. Kassören redovisade ekonomisk rapport för 2016 och den 
godkändes. 

9. Revisorerna fann att ekonomin var i god ordning. 

10. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gågna året. 

11. Ungdomsverksamheten redovisades i verksamhetberättelsen 
och mer info finns på hemsidan. 

12. Kassören redovisade budget 2016. 
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13. Avgifterna för 2017 blir oförändrade. 

14. Val av styrelse: 

På valberedningens förslag valdes: 

Ordförande Kjell Andersson på två år. 

Ledamot Tommy Svensson på två år. 

Ledamot Mikael Petersson på två år. 

Styrelsesuppleant Daniel Karlsson på ett år. 

En plats som styrelsesuppleant vakant.  

15. Val av revisorer: 

Revisor Monika Bogren på ett år. 

 Revisorssuppleant Peter Svensson på ett år. 

16. Till valberedning valdes på ett år: 

Jan Höglund (sammankallande) 

Roland Jönsson 

Peter Bogren 

17. På valberedningens förslag utsågs för ett års tid: 

Materialförvaltare Per Åkesson 

Materialförvaltare (segling) Bernt Petersson 

Klubbmästare Erik Svensson 

Slipbas Jan Höglund 

Till seglingsinstruktörer valdes: 

Hans Södergren  

Maria B Johnsson 

Anna Ohlsson 

Anton Petersson 

Till säkerhetsansvarig för seglingen valdes: 

Anton Petersson 

18. Motion avseende sjösättningsdatum presenterades. Förslaget 
var att sjösättning skulle ske en vecka senare än tidigare år. 
Motionen röstades inte igenom och sjösättningsdatum kvarstår 
som tidigare första lördagen i maj. 

19. Bland övriga frågor togs följande upp: 

a) Årsmötets godkännande att justera i särskilda bestämmelser 
avseende regler för innehav av bryggplats. Årsmötet 
godkände att det skrivs in att ”endast om man betalar för 
uppläggningsplats har man rätt att stå i kö eller ha 
bryggplats”. 

b) KJK’s deltagande i Långös valborgsfirande 
uppmärksammades med önskan om större engagemang 
från medlemmarna om vi deltar igen. Överskottet går till 
klubbens seglingsverksamhet! Stort tack riktades till Bernt 
och Anton och alla andra som hjälpt till att göra 
Valborgsfriande möjligt. 

c) Ordföranden informerade om följande: 
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 Pallningsvirket på många båtar sticket ut väl mycket. En 
bra grundregel är att ca 30 cm utanför båten är ok. 

 Vagnar som förvaras på klubbens område skall vara 
godkända av styrelsen och vara fungerande och märkta 
med ägarens namn. 

 Presenningar i boden skall märkas med namn. Detta 
gäller även åror och andra prylar som förvaras på 
samma ställe.  

 Vid förvaring av utombordsmotor skall denna vara 
tömd på bensin och den får inte läcka på grund av 
brandrisken. Bensin får inte förvaras i skåpen! 

20. Ordförande avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

  

Kjell Andersson  Eva Södergren 

Mötets Ordförande  Mötets Sekreterare 

 

 

Krisoffer Malmörn  Tomas Ohlsson 

Justerare   Justerare 


