
Om två månader är det dags för… Styrelsen 2013

KLUBBENS ÅRSMÖTE
lördagen den 3 maj klockan 08.00

Årsmötesordning enligt stadgarna § 7 punkt 4.  OBS! Medlem, som vill ha särskilt ärende 
behandlat på årsmötet, skall senast en månad före mötet lämna en skriftlig beskrivning 
av ärendet till styrelsen.
Pallningsvirke m.m. skall vara märkt innan det ställs undan. Båtägaren har ansvar för 
hållfastheten och måste kontrollera pallningsvirket före höstupptagningen. Allt 
rötskadat material blir utsorterat och slängt.

omedelbart efter mötet blir det sjösättning …

ordförande  
Kjell Andersson 25949, 0733-774810
vice ordförande och kassör
Kristoffer Malmörn  2004, 0734-331004
sekreterare
Boddy Petersson 14467,                               
0708-144677
ledamot/materielförvaltare
Bernt Pettersson  428 13,  0733-428 13 0

ledamot
Peter Hultgren  842 47,  070-347 72 59

Bengt Olof Olsson 13495, 0709-8134
suppleant
Tommy Svensson 50124,  0734-342721

suppleant
Mikael Pettersson  102 61,  0708-102 61 0

För sjösättning disponeras tre vagnar; stora vagnen max 1 000 kg, mellanvagnen max 500 kg.

Endast detta tillfälle erbjuds för båtar som behöver trucken.

…och småningom korvgrillning vänd!



Övriga befattningar underhåll och invester-
ingar sedan förra
årsmötet

K J K

revisorer
Bengt Fernstedt  130 14
Monica Bogren
revisorssuppleant
Karl-Erik Hedfors  257 56

slipbas
Jan Höglund  26138 

klubbmästare
Erik Svensson  236 31

valberedning
Jan Höglund  261 38 (sammankallande)
Roland Jönsson  
Peter Bogren  808 46

 Seglingsverksamheten har under sommaren pågått 
utan uppehåll med 35 deltagare i någon av de 40 
aktiviteterna, seglarskolan inte inräknad. Medelantalet 
ungdomar vid varje träningstillfälle har varit 10 
deltagare. (detaljerad redogörelse presenteras vid 
årsmötet)

Våra ungdomar och ungdomsledare och föräldrar 
strandstädade fyra ggr med en förtjänst av 11.000 kr.

Med utfyllnadsmassor utjämnades håligheter på 
klubbområdet, vilket kommer att underlätta 
verksamheten vid sjösättning och uppdragning.

Besök vår hemsida www.karlskronajolleklubb.se för 
att i övrigt låta sig informeras om verksamheten och 
studera gällande Särskilda Bestämmelser, vilket 
underlättar styrelsens informationsarbete m. m.

PS Om man har för avsikt att lämna klubben bör 

besked därom lämnas senast den 1 september.      

Båtar som ligger kvar efter den 1 juni kom-

mer att debiteras en sommaravgift.
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