
 PROTOKOLL    Sida 1 av 3 
DATUM        

   2022-01-26  
 

 
www.karlskronajolleklubb.se 

 
 
 
 
 

Protokoll fört vid Karlskrona Jolleklubbs 
styrelsemöte  

 

2022-01-26 

Plats  
Klubbhuset, Långö  

Dagordning  
1. Mötets öppnande 

2. Föregående mötesprotokoll  

3. Kassörens rapport 

4. Medlemsfrågor 

5. Presentation av förslag om avtal med Intersport om klubbkläder 

6. Ekonomin för jolleseglingen  

7. Övriga frågor  

8. Nästa möte  

9. Mötets avslutande  

Närvarande vid mötet  
Kjell Andersson (ordförande), Lennart Lilja (kassör), Henrik Kappel (sekreterare), 
Tomas Ohlsson, Bengt-Olof Olsson och Mattias Arvmyren  
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Mötesanteckningar  
1. Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat. 

2. Föregående mötesprotokoll gås igenom och godkänns. Det följs upp att 
klubbens gula optimistjolle har sålts och det kvarstår att sälja en snipe. 
Materialansvarig sitter nu med i styrelsen. Det återstår att föra in i stadgarna att 
valberedningen ska verka för att materialansvarig ska uppta en styrelsepost. 

3. Kassören redovisade att klubbkontots saldo ligger på 51 595,94 kronor. I 
kontantkassan finns 890 kronor. Klubben har haft en normal 
vattenförbrukning, men den senaste elräkningen är högre än normalt p.g.a. det 
höga elpriset. Tältet är betalt. 

4. En medlem har gått ur föreningen sedan föregående rapport. 

5. Mattias presenterar ett avtalsförslag gällande klubbkläder (bilaga 1). Istället för 
att ha en person i klubben som tar upp beställningar, så kan Intersport lägga 
upp en sida. Detta kostar oss inget annat än att det står Intersport på kläderna. 
Medlemmar kan också koppla sitt Intersportkonto till KJK så att klubben får 
en mindre procent. Förslaget är att de som står angivna som instruktörer på 
klubbens hemsida är desamma som är behöriga att göra inköp. Styrelsen 
beslutar att ingå nämnt avtal. 

6. Tomas och Mattias går igenom budget för seglarskolan och 
fortsättningsgruppen (bilaga 2). Seglarskolan: En skillnad från föregående år är 
att deltagaravgifterna höjs till 500 kr inkl. medlemsavgift. Därtill kommer även 
arvode till ungdoms- och miniledare (barnen), vilket är nytt. Det budgeterade 
resultatet hamnar på +1100 kr. Fortsättningsgruppen: Även här tillkommer ett 
arvode till ungdomsledarna för ha konkurrenskraft i förhållande till andra 
föreningar. Det budgeterade resultatet beräknas bli negativt: -4000 kr. 
Investeringsbehov: ny vagn till nya 2-kronan. Det finns även önskemål om att 
skaffa spinnaker till 2-kronorna, vilka kostar 7000 kr styck. För övrigt är det nu 
en väl anpassad storlek på båtparken för föreningens verksamhet. 
Instruktörerna önskar ha disponibla medel och redovisa i efterhand, vilket 
bifalls av styrelsen. 

Förslaget till arvode till ungdomsledare och miniledare måste läggas fram på 
årsmötet och röstas om. Instruktörerna får inkomma med en preciserad 
lösning hur detta ska gå till och en beräknad maxkostnad. Sekreteraren får i 
uppdrag att ta fram förslag till bestämmelse härom i stadgarna. 

Vad det gäller spinnaker och båtvagn så får det i ett första skede göras en 
ansökan om bidrag för detta. Detta då ordföranden tror att klubben kommer 
att behöva lägga ner en hel del pengar detta året för att reparera taket till 
klubbhuset. 

7. Övriga frågor:  

a. Det behövs en plats till extra privat båt vid evenemang. Ordföranden 
föreslår att vi löser detta genom att låna redan hyrda platser eller hitta 
lämplig plats och att vi markerar denna under tiden för behovet. 
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b. Sjösättning och årsmöte bestäms till 14 maj. 
c. Hans Hamel från Hamel Sails har fört fram en idé om att de olika 

seglingsklubbarna ska besöka varandra och segla med respektive klubbs 
båtar istället för att köra runt med båtar till varje seglingsevenemang. 
Instruktörerna tycker att detta låter intressant och ska kolla upp säkerhet, 
sjukvård och om vi måste ligga ute med några medel. Hamel Sails och 
Blekinge selgarförbund kommer att tillföra medel, så det förmodas gå 
plus. 
 

Vad det gäller särskilda evenemang så får kostnaderna för dessa 
redovisas för styrelsen innan vi tar beslut om dessa och omfattningen 
om vad som skall ske innan godkännande. Det finns en möjlighet att vi 
också avsätter en viss summa årligen som vi då tar med i vår budget. 
 

8. Nästa möte inplaneras till 12 april kl. 18. 
9. Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

Kjell Andersson    Henrik Kappel  

Ordförande     Sekreterare   


