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Protokoll fört vid Karlskrona Jolleklubbs 
styrelsemöte  

 

2022-07-20 

Plats  
Klubbhuset, Långö  

Dagordning  

1. Mötets öppnande 

2. Föregående mötesprotokoll  

3. Kassörens rapport 

4. Medlemsfrågor 

5. Klubbens 60-årsfest & prova-på-dag 

6. Båtvagnar 

7. Taket 

8. Övriga frågor  

9. Nästa möte  

10. 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. 103 490,89 kr på kontot samt 765 kr i kassan. Vi har fått in återstartsstöd. 

Månatliga räkningar är el, vatten och bevakningen. När det gäller fasta utgifter 

för resten av året, så förväntas inga stora poster. Om vi kan lägga 50 tkr på 

taket, så vore det bra. Halva kostnaden kan man söka bidrag för och då kan 

man också lägga in eget arbete i det. 

4. Inga större rörelser i medlemsregistret. 

5. Den 14 augusti har vi prova-på-dag/seglardag. Det är positivt att det är en 
familjedag och de som vill kan fortsätta efteråt på kvällen. Vi köper in mat: 
färdiga hamburgare, grillkorv, vegetariskt alternativ och potatissallad. Lennart 
ombesörjer detta. Information skickas ut på hemsidan, via maillista och 
anslag sätts upp på grinden. Kjell grillar. Två veckor efter är det 
klubbmästerskap och blir det något över kan det användas i samband med 
det. 09.30-14 är det seglingsaktiviteter. Förstärkt fika till ungdomarna mitt på 
dagen och sedan börjar jubileumsfirandet kl. 15. 

6. En medlem som yttrade sig på årsmötet angående att utöka antalet vagnar har 
bett Lennart att framföra önskemål om detta eller lämna det helt fritt. Det är i 
så fall en ändring i bilagan som ska till. Ärendet hänskjuts till årsmötet med 
olika alternativ. Antingen 20 vagnar, men också alternativen att verka för en 
avveckling eller att lämna det som det är. 

7. Vi har blivit förordade att taket bör bytas. Det är lite bortkastade pengar att 
tjära med visst intervall. Vi beslutar att söka bidrag, vilket Mattias håller i. Fler 
offerter behöver inhämtas. 

8. Det finns fler småjobb som behöver göras. Möjligen behöver vi planera in 
arbetsdagar. Upptagning brukar äga rum första lördagen i oktober, men 
eftersom det hade blivit den 1:e och lite väl tidigt, beslutas att datum härför 
blir den 8:e. 

9. Nästa möte kallas till när fler offerter har inkommit gällande taket för att fatta 

beslut härom, om det inte inträffar något annat som behöver avhandlas 

dessförinnan. 

10. Ordföranden förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

Kjell Andersson    Henrik Kappel  

Ordförande     Sekreterare   


