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Styrelsen har under året haft följande sammansättning 

Ordförande Kjell Andersson 
Kassör Lennart Lilja 
Sekreterare Eva Södergren 
Ledamot Mikael Petersson (t o m 2019-09-18) 
 
 

Ledamot/Vice Ordförande Tommy Svensson 
Ledamot Anton Petersson (t o m 2019-09-18) 
Suppleant Daniel Karlsson 
Suppleant Jan Bergqvist 
 

  

Möten och sammankomster 

Stadgeenligt årsmöte hölls den 4:e maj med ca 30 medlemmar närvarande.  
Sjösättning med truck ägde rum omedelbart efter årsmötet. Dagen bjöd på både regn och hagel 
men det stoppade inte båtarna från att komma i sjön. 
 
Den gemensamma båtupptagningen med truck skedde den 5:e oktober. 

 



  

  

Styrelsen har under 2019 sammanträtt vid fyra protokollförda tillfällen. Under sommaren avgick 
två ledamöter och materialförvaltaren lämnade sin post. Den senare efterträddes av två nya 
materialförvaltare. 
 

Medlemsantal och bryggplatser 

Vid årsskiftet var antalet medlemmar 158 st, varav 24 som omfattas av familjemedlemskap samt 4 
ungdomsmedlemmar. 18 bryggplatser har varit upplåtna under sommarhalvåret.    

 

Klubbens ekonomi  
Klubbens behållning vid årsskiftet var 26 978,95 kronor på kontot och kontantkassan innehöll 1 
125 kronor. 

 

Händelser under året 2019 
Året började med att klubben hade påhälsning av tjuvar som försökte få med sig ett antal av 
klubbmedlemmarnas båtmotorer. Stöldförsöket avstyrdes dock av vaktbolaget klubben anlitar. 
Under årsmötet röstade medlemmarna för medlemskap i Svenska Seglarförbundet och i anslut-
ning till detta röstades även en avgiftshöjning för medelsavgift igenom bland annat för att täcka 
den ökade kostnaden för medlemskapet. 
 
Under andra halvan av 2019 bjöds klubbens medlemmar in till seglingsträff med möjlighet att 
prova på att segla en rad av olika båtar som medlemmar lånade ut. Det blev en härlig dag med 
mycket segling. KJK deltog traditionsenligt i Strandens dag då stränder på Långö och Student-
viken städades. Strandstädningen gav ett litet tillskott i kassen. Liksom föregående år gjordes an-
sökan om bidrag från Anders Gäfverts minnesfond med avsikt att täcka kostnader för material till 
de segelbåtar som används i seglingsverksamheten. Bidraget från föregående år täckte kostnad för 
några nya optimistjollesegel. 

             
 
 
Tillsammans med bostadsrättsföreningar anordnade KJK Valborg på Långö och det blev en  
lyckad tillställning. Under 2019 lanserades möjligheten att prenumerera på nya inlägg på hemsidan 
och flera medlemmar registrerade sig för att få denna möjlighet. I maj fick medlemmarna möjlig-
het att köpa sig en egen KJK T-Shirt. Några medlemmar tog tillfället i akt och kan nu gå runt 
med KJK’s logga på magen. 
 
Utöver underhållsreparationer var det enskilt största projektet och utgiften byggandet av den 
omklädningsbod/toalett som KJK fått beviljat bygglov för.  
 
 
 
 
 



  

  

 
 

 

Ungdomsverksamhet 
 

Under sommaren har seglarskola genomförts i 
en grupp med nio barn. Ansvariga tränare för 
dessa grupper har varit Anton Petersson och 
Simon Linse. 

 

 

 

 

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 
25 träningstillfällen, seglarskolan inte inräk-
nad, varvid ca 15 ungdomar deltagit med va-
rierad närvaro. Klubbmästerskapet i septem-
ber avslutade säsongen.  

 

 

Efter åtta år som seglingstränare valde Hans och Eva efter säsongen att lämna över stafettpin-
nen till både nya och kända krafter. Vi välkomnar Mattias Arvmyren och Marie Aulin i skaran 
av tränare. 

Årets KJK-are 2019 blev Herman Södergren.  

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

 
Karlskrona den 4 april 2020. 

 
__________________ _________________ _____________ 
Kjell Andersson Lennart Lilja Eva Södergren 
 
 
__________________ 
Tommy Svensson 
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