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Protokoll fört vid Karlskrona Jolleklubbs årsmöte 

2018-05-05 

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 Bengt-Olof  Olsson och Peter 
Hultgren  

6. Dagordningen godkändes. 

7. Verksamhetsberättelsen för 2017 fanns för utdelning och 
godkändes. 

8. Kassören redovisade ekonomisk rapport för 2017 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 2017. 
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13. Avgifterna för 2018 blir oförändrade. 

14. Val av styrelse: 

På valberedningens förslag valdes: 

Sekreterare Eva Södergren på två år. 

Ledamot Anton Petersson på två år. 

Styrelsesuppleant Daniel Karlsson på ett år. 

Styrelsesuppleant Jan Bergkvist på ett år. 

15. Val av revisorer: 

Revisor Bengt Fernstedt på två år. 

Revisor Monika Bogren på ett år. 

 Revisorssuppleant Peter Svensson på ett år. 

16. Till valberedning valdes på ett år: 

Jan Höglund (sammankallande) 

Roland Jönsson 

Åke Hagman 

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 

Till radioansvarig valdes: 

Anton Petersson 

18. Inga inkomna motioner. 

19. Bland övriga frågor togs följande upp: 

a) Vänortsbesök från Eskimå vill låna KJK’s plan för camping 
liknande andra år. Kjell har varit i kontakt med Anders velin 
och årsmötet hade inget att invända mot utlåningen.  

b) Ordförande tog upp motorbåtsstölderna som klubben 
drabbades av i höstas. Han informerade om de 
säkerhetshöjande åtgärder och samarbete med Eskimå och 
Pantarholmens båtklubb som diskuteras. 

c) Det informerades om att en ny båtmotor till klubbens 
följebåt inhandlats. 

d) Lennart Lordin uppmärksammade det fina deltagandet från 
KJK’s sida när det gäller Valborg. Dessvärre var inte vädret 
på vår sida men det kan vi råda över.  
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Lennart berättade även att det nu finns en ny badbrygga 
iordninggjord på Långö badplats vilket är mycket glädjande. 

Tomas Pärklo ville uppmärksamma seglingsverksamheten 
som de senaste åren utökats och minner om 70-talets 
seglingsverksamhet på klubben. 

e) Utmärkning av kända grund i havet utanför klubbområdet 
diskuterades. Beslut togs om att märka upp dessa på ett 
som inte strider mot Sjöfartsverkets regler. 

20. Ordförande avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

  

Kjell Andersson  Eva Södergren 

Mötets Ordförande  Mötets Sekreterare 

 

 

Krisoffer Malmörn  Tomas Ohlsson 

Justerare   Justerare 


