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Styrelsen har under året haft följande sammansättning 

Ordförande Kjell Andersson 
Kassör Lennart Lilja 
Sekreterare Eva Södergren 
Ledamot Mikael Petersson 
 
 

Ledamot/Vice Ordförande Tommy Svensson 
Ledamot Anton Petersson 
Suppleant Daniel Karlsson 
Suppleant Jan Bergqvist 

 

  

Möten och sammankomster 

Stadgeenligt årsmöte hölls den 5:e maj med ca 30 medlemmar närvarande.  
Sjösättning med truck ägde rum omedelbart efter årsmötet.  
 
Den gemensamma båtupptagningen med truck skedde den 6:e oktober. 

 
 
Styrelsen har under 2018 sammanträtt vid tre protokollförda tillfällen. 
 



  

  

Medlemsantal och bryggplatser 

Vid årsskiftet var antalet medlemmar 133 st, varav 41 som omfattas av familjemedlemskap samt 4 
ungdomsmedlemmar. 18 bryggplatser har varit upplåtna under sommarhalvåret.    

 

Klubbens ekonomi  
Klubbens behållning vid årsskiftet var 71 303,36 kronor på kontot och kontantkassan innehöll 955 
kronor. 

 

Händelser under året 2018 
Karlskrona Jolleklubb anordnade tillsammans med bostadsrättföreningar med flera Långös Val-
borgsfirande. Dessvärre var vädret inte på vår sida då regnet öste ner och påverkade antalet besö-
kare. KJK har även deltagit i Strandens Dag då stränder på Långö och Studentviken städades. 
Strandstädningen gav ett litet tillskott i kassen. Ytterligare en slant ger sponsring från Svenska Sjö 
där vi upplät plats till reklam på hemsidan. Liksom föregående år gjordes ansökan om bidrag från 
Anders Gäfverts minnesfond med avsikt att använda eventuella tilldelade medel som bidrag till 
nya segel till optimistjollar. 

             
 
Under 2018 har vi liksom tidigare utfört både renoveringar och nybyggnationer. Staket och stol-
par fick en välbehövlig genomgång och på klubbhusets baksida byggdes en ställning för vinter-
förvaring av segelbåtsmaster. 
 
Under året användes de bidrag som vi erhöll under 2017 till en ny båtmotor till följebåt och till en 
begagnad 2-krona avsedd att användas inom seglingsverksamheten. KJK har under 2018 även 
tecknat försäkringar för optimistjollar och 2-krona och inhandlat nya brandsläckare. 
 
 

 

Ungdomsverksamhet 
 

Under sommaren har seglarskola genomförts i en grupp 
med åtta barn. Ansvariga tränare för dessa grupper har va-
rit Maria B Johnsson och Anton Petersson.  

 

 

 

 



  

  

För de som redan lärt sig segla har fortsätt-
ningsgruppen hållit igång mellan maj och sep-
tember under ledning av Hans och Eva Sö-
dergren, Anna och Tomas Ohlsson, Bernt 
Petersson, Anton Petersson med god hjälp av 
föräldrar. Jolleseglingar har genomförts vid 31 
träningstillfällen, seglarskolan inte inräknad, 
varvid ca 10 ungdomar deltagit med varierad 
närvaro. Klubbmästerskapet i september av-
slutade säsongen.  

Årets KJK-are 2018 blev Carl Rexeke. 

 

För detaljerad information se Jolleklubbens hemsida med adressen 
www.karlskronajolleklubb.se. 

 
Karlskrona den 4 maj 2019. 

 

 

 
Kjell Andersson Lennart Lilja Eva Södergren 
 
 
 
Mikael Petersson   Tommy Svensson Anton Petersson 
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