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Protokoll fört vid Karlskrona Jolleklubbs 
styrelsemöte  

 

2022-04-12 

Plats  
Klubbhuset, Långö  

Dagordning  

1. Mötets öppnande 

2. Föregående mötesprotokoll  

3. Kassörens rapport 

4. Medlemsfrågor 

5. Klubbkampen 

6. Övriga frågor  

7. Nästa möte  

8. Mötets avslutande  

Närvarande vid mötet  
Kjell Andersson (ordförande), Lennart Lilja (kassör), Henrik Kappel (sekreterare), 

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. 

3. Flera bidrag har kommit in. ○ Taket behöver åtgärdas. Offert har inkommit 

från som uppgick till ca 100 tkr. Detta behöver tas upp på årsmötet. ○ 

Summan för arvoden till ledarna måste estimeras till årsmötet, vilket 

seglingsinstruktörerna ombesörjer. ○ Det finns behov av en upptagningsvagn 

till 2-kronorna. Kostnaden härför uppgår till ca 9 000 kr, vilket väntas av årets 

Gäfvertbidrag. Styrelsen bifaller inköpet. ○ Klubben har möjlighet att ansöka 

om återstartsstöd 46 tkr för aktiviteter vi redan har planerat att ha. Mattias får 

uppdraget att söka. 

4. Ett tiotal har inte erlagt sina medlemsavgifter, men förhoppningen är god att så 
kommer att ske. Ytterligare ett familjemedlemskap tillkommer inom kort. 

5. Det var möte senast i går kväll gällande arrangemanget klubbkampen – se 
bilaga. Det är en del i att få dem som började segla förra året att stanna kvar. 
Istället för en sedvanlig kappsegling är det klubben samlat som tävlar. 
Deltagande klubbar blir utöver vår klubb: Dragsö, Ronneby och Karlshamn. 
Tävlingsmomentet är nedtonat. Hamel Sails bidrar med 10 tkr och Blekinge 
seglarförbund med 20 tkr. För varje deltävling får klubben 2 tkr. För att 
arrangera får vi ytterligare 2 tkr. Sammantaget finansierar arrangemanget sig 
självt och går troligtvis t.o.m. med vinst, vilket balanserar upp 
seglingsverksamhetens budget. 18/6 arrangerar vi den första klubbkampen. 

6. Övriga frågor: Om en vecka öppnas webshopen med klubbkläder.○ Styrelsen 
beslutar att ny grill ska inköpas. ○ Den nya tältduken har kommit. Båtarna 
måste ut för att den ska kunna anbringas, vilket organiseras innan 18/6, i andra 
halvan av maj. ○ Angående sjösättningen, har vi fått låna trucken. Föraren ska 
vara på plats 09.30 Årsmötet avhandlas med start 08.30 ○ Det är 60-
årsjubileum i år. Det skulle kunna firas med grill och potatissallad etc. samma 
eftermiddag som klubbkampen. ○ Vi har fått en förfrågan om att delta vid 
Valborgsmässofirandet på Långö och har meddelat att vi inte är intresserade. 
Mattias för fram att om det är några som är intresserade av att hjälpa till vid 
Studentvikens firande, så är det okej. ○ Kassören tar fram ekonomisk rapport 
och budgetförslag till årsmötet. Hans ordnar kallelse. 

7. Styrelsen samlas innan årsmötet, men avhåller inget formellt styrelsemöte. Ett 

sådant får kommas överens om efter årsmötet då valen är förrättade. 

8. Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

Kjell Andersson    Henrik Kappel  

Ordförande     Sekreterare   


