
Protokoll styrelsemöte   

______________________             ________________________ 

  Kjell Andersson                      Mattias Arvmyren         .  
ordförande                                                      mötessekreterare                               . 

Datum:  2021-05-27 

Plats:  via mejl 
Deltagare:  Kjell Andersson  Tommy Svensson  
 Lennart Lilja  Mattias Arvmyren  
 Christer Bournonville 
 

1. Mötets öppnande 
Styrelsens ledamöter erhöll utkast via mejl. 
 

2. Val av mötessekreterare 
Mattias förberedde utkastet och sammanställde protokollet. 
 

3. Inköp av segeljolle av typen 2-krona 
Klubbens jolleseglingsledare har identifierat ett behov av att köpa in en andra 2-krona 

och önskar klartecken på att investera upp till 40 000:- i en begagnad 2-krona.  
 

Behovet motiveras av: 

• Vi blir allt bättre på att behålla ungdomar som växer ur optimistjollen. För att 

få till en meningsfull seglingsverksamhet för denna grupp behövs en 2-krona 

till.  

• Vi får allt fler frågor från äldre ungdomar och vuxna om att lära sig segla. Idag 

kan vi inte möta detta behov. Med 2 st. 2-kronor får vi bättre möjligheter att på 

sikt genomföra kurser för dessa målgrupper. 

• I vissa lägen då vi är ont om ledare och deltagarantal samt väderförutsättningar 

finns, kan vi genomföra träningar med enbart våra 2-kronor och med endast 2 

ledare. I nuläget krävs minst 3 ledare för att genomföra en träning med både 

optimistjollar och 2-krona.   
 

Underhåll: 

• Nuvarande 2-krona sköts av klubbens jolleseglare och jolleseglingsledare. 

Samma koncept planeras även för nästa 2-krona. 

• Det finns plats i tältet för att vinterförvara även en andra 2-krona. 
 

Ekonomi: 

• En 2-krona har ett bra andrahandsvärde och kan ses som en investering som 

någorlunda håller sitt värde.  

• På ungdomskontot finns i nuläget 37 000:- som används i första hand. Klubben 

har i nuläget en i övrigt god ekonomi, efter bland annat erhållna bidrag från RF 

och SBU som fullt ut täckte inköpet av RIB-båten. Ekonomin tillåter därmed 

även den sista delen av investeringen. 

• Vi kommer även att överse möjligheten att söka bidrag för del av inköpet. 
 

Beslut: 

• Styrelsen beslutar att upp till 40 000:- investeras i ytterligare en 2-krona.  

• Jolleseglingsledarna ges härmed mandat att införskaffa lämpligt objekt inom 

kostnadsramen utan ytterligare godkännande från styrelsen.  
 

4. Nästa möte 
Sammankallas vid behov. 
 

5. Mötets avslutande 
Styrelsens samtliga ledamöter ställde sig bakom beslutet via mejl. 


