
 

 

 

  

Dagordning för Karlskrona Jolleklubbs årsmöte 
2020-09-26 

Plats 

Klubbhuset, Långö 

Dagordning 

1. Mötets öppnande. 

2. Val av ordförande för mötet. 

3. Val av sekreterare för mötet. 

4. Fråga om årsmötet är utlyst i behörig ordning. 

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll, (tillika 
rösträknare). 

6. Fastställande av dagordning. 

7. Behandling av styrelsens berättelse över verksamhet och förvaltning 2019. 

8. Kassörens ekonomiska rapport/bokslut för 2019. 

9. Behandling av revisorernas berättelse för 2019. 

10. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen för 2019. 

11. Redovisning av ungdomsverksamheten. 

12. Budget för 2020/verksamhetsplan. 

13. Fråga om avgifter 2020. 

a. Proposition från styrelsen – höjning av bryggplatsavgift 300 kronor till 
400 kronor. 

b. Motion från medlem – borttag av krav på vinterförvaring för bryggplats, 
avgift för större vagnar till segelbåtar, truckavgift vid sjösättning/torr-
sättning ändras så att endast de som nyttjar trucken betalar.   

c. Motion från medlem – naturlig avgång för båtvagnar 

14. Val av styrelse enligt § 8: 

Sekreterare nyval 2 år. 

En Ledamot nyval 2 år 

En Ledamot fyllnadsval 1 år. 



 

Två Styrelsesuppleanter 1 år. 

Ordförande Kjell Andersson sitter 2019-2020. 

Kassör Lennart Lilja sitter 2019-2020. 

15. Val av revisorer enligt § 9: 

Revisor nyval 2 år. 

Revisorssuppleant 1 år. 

Revisor Monika Bogren sitter 2019-2020. 

16. Val av valberedning enligt § 10: 

Tre ledamöter för en tid av 1 år varav en sammankallande. 

17. Övriga val: 

Materialförvaltare 1 år. 

Klubbmästare 1 år. 

Slipbas 1 år. 

Två Seglingsinstruktörer för en tid av 1 år varav en sammankallande. 

Säkerhetsansvarig 1 år. 

Radioansvarig 1 år. 

18. Uteslutning av medlem. Det har framkommit att medlem vid flertalet till-
fällen uppträtt på ett klandervärt sätt och vid tre tillfällen fällts av domstol 
för brott. Medlemmar har uttalat en stark oro för både egendom och person 
och vill inte vistas på klubbens område om medlemmen är kvar i klubben.   

19. Övriga frågor. 

20. Mötets avslutande. 


