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Protokoll fört vid Karlskrona Jolleklubbs årsmöte 

2020-09-26 

Plats 

Utanför klubbhuset, Långö 

Närvarande vid mötet 

Ca 20 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. Men inför 
kommande möten önskas ännu tydligare information på 
hemsidan och gärna påminnelse när det närmar sig årsmötet. 

5. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Mattias Arvmyren 
och Peter Svensson.  

6. Dagordningen godkändes. 

7. Verksamhetsberättelsen för 2019 fanns för utdelning, lästes upp 
och godkändes. 

8. Kassören redovisade ekonomisk rapport för 2019 och den 
godkändes. Rapporten fanns även i skriftlig form för utdelning. 

9. Revisorerna fann att ekonomin under verksamhetsåret 2019 var 
i god ordning. 

10. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
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11. En kort sammanfattning av ungdomsverksamheten lästes upp 
och den finns redovisad i slutet av verksamhetsberättelsen. Mer 
info och detaljer finns på KJKs hemsida, 
www.karlskronajolleklubb.se. 

12. Kassören redovisade budget 2020, och den fanns även att tillgå 
i skriftlig form tillsammans med ekonomiska rapporten. 

13. När det gäller avgifter framfördes på mötet både proposition 
och motioner. 

a. Proposition om höjning av avgifter för bryggplatser från 
300 kr – 400 kr. Omröstningen gav en majoritet för 
höjning. 

b. Motion för rättvisare fördelning av avgifter. Beslut togs om 
att skjuta fram omröstning för motionen och istället 
bereda frågan ytterligare för att kunna ta upp den på nästa 
årsmöte. 

c. Motion för naturlig avgång av vagnar. Omröstning skedde 
och majoriteten var emot motionen. I motionen nämns 
även placering av vagnar. Vagnarna har under året bytt 
placering och det har fungerat bra varför man beslutar att 
ha kvar dem på nuvarande plats bakom segeltältet. 

14. Val av styrelse: 

På valberedningens förslag valdes: 

Ledamot Mattias Arvmyren på två år. 

Ledamot (fyllnadsval 1 år) Vakant 

Sekreterare (två år) Vakant 

Styrelsesuppleant Christer Bournonville på ett år. 

Styrelsesuppleant Jan Bergkvist på ett år. 

15. Val av revisorer: 

Revisor Peter Svensson på två år  

Revisor (fyllnadsval 1 år) Vakant. 

 Revisorssuppleant Bengt Fernstedt 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 Bengt-Olof  Olsson och Ove Karlsson 

Klubbmästare Karina Håkansson 

Slipbas Jan Höglund 

Till seglingsinstruktörer valdes: 

Tomas Ohlsson (sammankallande) 

Anna Ohlsson 

Mattias Arvmyren 

Till säkerhetsansvarig för seglingen valdes: 
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Tomas Ohlsson 

Till radioansvarig valdes: 

Tomas Ohlsson 

18. Uteslutning av medlem. Det har framkommit att en medlem vid 
flera tillfällen fällts av domstol för brott och därför uppträtt på 
ett klandervärt sätt. Medlemmar har uttalat en oro för både 
egendom och person om medlemmen finns kvar på klubben. 
Styrelsen har därför enligt paragraf  2 punkt 6 i stadgarna 
skriftligen kallat medlemmen till årsmötet och erbjudit 
möjlighet att antingen personligen eller skriftligen yttra sig i 
frågan. Brevet som skickades lästes upp på mötet. Via 
medlemmens försvarsadvokat har det kommit in ett yttrande 
som på mötet lästes upp i sin helhet. Sammanfattningsvis 
bestrider medlemmen KJK’s motivering och argument. Mötet 
valde att gå till sluten omröstning där en majoritet om 80% 
röstade för uteslutning. Av de röstande fanns en fullmaktsröst 
som i enlighet med de riktlinjer som fanns i inbjudan till mötet 
inkommit till ordföranden. 

19. Under övriga frågor diskuterades båtar som ligger kvar på land 
och inte sjösätts, något som styrelsen jobbar med och får jobbar 
vidare med. Avslutningsvis nämnde en medlem att vi ska tänka 
på att vi är en och samma förening oavsett vilket intresse vi har 
och att vi ska ta tillvara på detta. Ibland har vi olika åsikter men 
vi bör alltid bemöta varandra med respekt. 

20. Ordförande avslutade mötet. 

 

 

 

 

_____________________  ___________________
  

Kjell Andersson  Eva Södergren 

Mötets Ordförande  Mötets Sekreterare 

 

_____________________  ___________________ 

Mattias Arvmyren  Peter Svensson 

Justerat   Justerat 


