
Protokoll styrelsemöte   

______________________             ________________________ 

  Kjell Andersson                      Mattias Arvmyren         .  

ordförande                               mötessekreterare              . 

Datum:  2021-04-14 

Plats:  KJK, utomhus 
Närvarande:  Ur styrelsen:  Övriga: 

Kjell Andersson  Jan Höglund (del av tid) 
 Lennart Lilja  Bengt-Ove Olsson 
 Tommy Svensson Ove Karlsson 
 Mattias Arvmyren 
 Christer Bournonville 
 

1. Mötets öppnande 
Ordförande öppnade mötet. 
 

2. Val av mötessekreterare 
Mattias valdes. 
 

3. Utträde ur KJK 
Bernt Petersson har begärt utträde ur KJK. Styrelsen noterar utträdet och de i samband 

med det framförda synpunkterna av Bernt, men avser inte agera vidare utan avslutar 

det härmed. Dock vill vi rikta ett stort tack till Bernt för allt engagemang under åren. 
 

4. Önskemål om att en av våra materielansvariga ingår i styrelsen 

Styrelsen skulle se det som en fördel om någon av materielförvaltarna ingick i 

styrelsen. Dels påverkar styrelsens beslut materielförvaltarna mycket och dels får 

styrelsen ett bättre underlag för beslut om materielförvaltarnas kunskap tas tillvara. 
 

5. Förslag om förändrade avgifter 
Inför förra årsmötet fanns en motion om förändrade avgifter. Kom gärna med förslag 

på hur vi kan stärka ekonomin, få fler medlemmar, få mer rättvisa avgifter men 

samtidigt behålla vi-känslan. 
 

6. Båtar och skåp tillhörande fd medlemmar 
Vi har i nuläget två båtar och ev något skåp som tillhör fd medlemmar, vilket inte är 

förenligt med våra regler. Om en annan medlem tar över dessa båtar kan ev båtplatser 

och skåp inte tas över, då det finns kölista på båtplatser och skåp.  
 

7. Sjösättning 
Sjösättning sker 15 maj.  
 

8. Sekreterarrollen  
Sekreterarrollen är vakant. Tills vidare turas styrelsen (förutom ordförande) om att 

skriva mötesprotokoll.  
 

9. Underhållsbehov 
Coronarestriktionerna och behovet av distansering gör det svårare än vanligt att få till 

nödvändigt underhåll på klubben. Vi behöver hitta sätt att få årets nödvändiga 

underhåll identifierat och genomfört av medlemmarna. Förslag mottages tacksamt. 
 

10. Årsmöte 
Vi skjuter fram årsmötet till efter sommaren även detta år pga rådande 

Coronarestriktioner. 
 

11. Nästa möte 
Sammankallas vid behov. 
 

12. Mötets avslutande 
            Ordförande avslutade mötet. 


