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Protokoll fört vid Karlskrona Jolleklubbs årsmöte  

2022-05-14  

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 Henrik Kappel.  

4. Mötet ansåg att årsmötet varit behörigt utlyst. 

5. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Jan Höglund och 

Peter Svensson.   

6. Dagordningen godkändes.  

7. Verksamhetsberättelsen för 2021 avhandlades och godkändes.  
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8. Kassören redovisade ekonomisk rapport för 2021 och den 

godkändes. Rapporten fanns även i skriftlig form för utdelning.  

9. Revisorerna fann att ekonomin under verksamhetsåret 2021 var 

i god ordning.  

10. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.  

11. Kassören redovisade budget 2022 och den fanns även att tillgå i 

skriftlig form tillsammans med ekonomiska rapporten.  

12. Mattias Arvmyren redogjorde för styrelsens förslag att arvode 

ska utgå till ungdomsledare, vilket bifölls av årsmötet. 

13. Val av styrelse:  

På valberedningens förslag valdes:  

Ordförande Kjell Andersson (valdes på två år förra året) 

Vice ordförande Tommy Svensson (valdes på två år förra året) 

Kassör Lennart Lilja (valdes på två år förra året) 

Sekreterare Henrik Kappel på två år. 

Ledamot Mattias Arvmyren omval på två år. 

Ledamot Bengt-Olof Olsson på två år. 

Styrelsesuppleant Christer Bournonville på ett år. 

Styrelsesuppleant: Vakant  

14. Val av revisorer: 

Revisor Peter Svensson (valdes på två år förra året)  

Revisor (på två år): Vakant.  

Revisorssuppleant Bengt Fernstedt omval på ett år. 

15. Till valberedning valdes på ett år:  

Roland Jönsson (sammankallande)  

16. På valberedningens förslag utsågs för ett års tid:  

Materialförvaltare Bengt-Olof Olsson 

Klubbmästare: Vakant 

Slipbas Jan Höglund  

Till seglingsinstruktörer valdes:  

Tomas Ohlsson och Mattias Arvmyren  

Till säkerhetsansvarig för seglingen valdes Tomas Ohlsson  

Till radioansvarig valdes Tomas Ohlsson 

Till ansvarig för klubbkläder Mattias Arvmyren  
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17. Ordföranden informerar om att fler offerter ska tas in gällande 

takrenoveringen.○ Fest för att fira klubbens 60-årsjubileum ska 

äga rum vid lämpligt datum. ○ Årsmötet uppdrar år styrelsen att 

se över antalet tillåtna uppställningsvagnar. ○ Mattias förevisar 

klubbkläderna med den nya loggan, vilka kan inhandlas via 

Intersport. 

18. Ordföranden avslutade mötet.  

  

  

  

  

_____________________   

    

___________________ 

Kjell Andersson    Henrik Kappel  

Mötets Ordförande    

  

Mötets Sekreterare  

_____________________   ___________________  

Jan Höglund    Peter Svensson  

Justerat      Justerat  

 


