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Protokoll fört vid Karlskrona Jolleklubbs styrel-
semöte 
2020-02-17 

Plats 

Klubbhuset, Långö 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Protokoll från föregående möte 

3. Kassörens rapport 

4. Medlemsfrågor 

5. Eventuella skrivelser 

6. Årsmöte, förslag på avgiftsförändringar 

7. Övriga frågor 

8. Nästa möte 

9. Mötets avslutande 

Närvarande vid mötet 

Kjell Andersson (ordförande), Lennart Lilja (kassör), Eva Södergren (sekrete-
rare), Tommy Svensson, Bengt-Olof Olsson och Ove Karlsson 

Mötesanteckningar 

1. Ordföranden hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Genomgång av protokoll från föregående möte. Kvarstående punkter redo-
visas under övriga frågor i protokollet. 
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3. Kassören redovisade att klubbkontots saldo ligger på 45 824,17 kronor. I 
kontantkassan finns 925 kronor. Nya boden har hitintills kostat 47 525,83 
kronor, men det återstår ännu bland annat golvbeläggning och elarbete så 
slutsumman är inte klar. 

4. En medlem har valt att gå ur klubben. I övrigt inga medlemsfrågor. 

5. Inga skrivelser av att redovisa. 

6. Förslag på avgiftshöjningar att lägga fram till årsmötet för omröstning dis-
kuterades. Ordförande presenterade följande förslag. 

a. Bryggplatsavgift höjs från 300 kronor till 400 kronor. 

b. Obligatorisk uppläggningsavgift för de som har bryggplats (oavsett om 
vinteruppläggning nyttjas eller ej) tas bort. 

c. Traileravgift på 100 kronor ändras ej. 

d. Avgift för trucken ska delas av de som har behov av att använda 
trucken. 

e. Införande av avgifter för segelbåtsvagnar. 

f. Införande av sommaravgift för segelbåtar. 

Det blev en kort diskussion om respektive punkt och fram till nästa möte 
ska alla i styrelsen lägga fram sina förslag och idéer. 

7.    Övriga frågor från föregående protokoll och nya övriga frågor: 

a. Översyn av vagnar gällande skick och säkerhet samt uppsortering av 
pallningsvirke beslutades att göras till våren inför kommande sjösätt-
ning. 

b. Till våren kommer även klubbens Snipe att ses över inför försäljning. 

c. Till nästa möte ska alla fundera över arbetsuppgifter som behöver utfö-
ras på klubbens område. När det finns en lista kallar vi till arbetsdag.  

d. Kassören meddelade att KJK nu är medlemmar i Svenska Seglarför-
bundet och ordföranden tog upp vikten av att utvärdera medlemskapet 
i slutet på seglingssäsongen för att se vilken nytta klubben haft av detta. 

e. Sjösättning är planerad till 2:a lördagen i maj vilket är den 9:e maj. Med-
delande om preliminärt datum publiceras på hemsida och Facebook 
snarast och inplastat anslag fästs upp på grinden. 

f. Säkerhetsansvar vid seglingsaktivitet diskuterades och ett förslag var att 
seglingsledare inför säsongen skriver på ett papper gällande delegerat 
säkerhetsansvar då man agerar ledare vid seglingstillfälle.  

2. Nästa möte tisdag 28 april 2020 klockan 18:00. 

9.    Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Kjell Andersson  Eva Södergren 

Ordförande   Sekreterare 


