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Protokoll fört vid Karlskrona Jolleklubbs styrel-
semöte 
2017-03-28 

Plats 

Klubbhuset, Långö 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Protokoll från föregående möte 

3. Kassörens rapport 

4. Medlemsfrågor 

5. Eventuella skrivelser 

6. Beslut om datum för sjösättning och årsmöte 

7. Genomgång av särskilda bestämmelser 

8. Övriga frågor 

9. Nästa möte 

10. Mötets avslutande 

Närvarande vid mötet 

Kjell Andersson (ordförande), Lennart Lilja (kassör), Eva Södergren (sekrete-
rare), Boddy Petersson, Bernt Petersson, Per Åkesson, Tommy Svensson, Daniel 
Karlsson och Anton Petersson 

Mötesanteckningar 

1. Ordföranden hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 

3. Kassörens redovisade att klubbkontots totala saldo ligger på ca 107 000 kr. 
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Det saknas fortfarande medlemsavgift från 26 medlemmar men då månaden 
ännu inte nått sitt slut hoppas vi på att fler bidrag trillar in. 

Från Karlskrona Kommun har verksamhetsbidrag utbetalts och Svenska Sjö 
har bidragit med en slant för reklam på hemsida.   

4. Under medlemsfrågor behandlades motion som inkommit. Motionens för-
slag är att förlägga sjösättning vid två tillfällen. Liten båt som sjösätts vid 
norra rampen första helgen i maj och större båt som kräver större förbere-
delser med sjösättning vid södra rampen och med behov av truck sjösätts två 
veckor senare. 

Det uppstod diskussion om detta motionsförslag då seglingsskoleverksam-
heten berördes och såväl tillgång till ledare, säkerhet och väderlek med mera 
dryftades. Som svar på motionen har Anton Petersson (säkerhetsansvarig) 
gjort ett säkerhetsutlåtande som lästes upp.  

Efter att ha stött och blött frågan konstaterades följande: Om många båtar 
står kvar vid seglarskolans start utgör dessa en högre säkerhetsrisk än om 
planen är tömd. Seglarskolan pågår under sex veckor och den behöver avslu-
tas innan midsommar för att problem med tillgång till ledare inte ska uppstå. 

En variant kunde vara att sjösättning sker första och andra helgen i maj och 
att första seglarskoletillfället skjuts från lördag till söndag. Men det är viktigt 
att minimera antalet båtar som blir kvar eftersjösättning och att endast båtar 
som fått tillstånd blir kvar. Dessa båtar bör placeras mot Eskimås område 
och avgränsas med någon form av rep och koner eller liknande som marke-
ring. Dessutom måste pallningsvirke och dylikt avlägsnas från platsen så att 
det är städat till söndagens seglarskola. Frågan behöver också tas upp med 
seglarskoleansvarig för att få dennes åsikt. 

Motionen behöver oavsett vilket tas upp på årsmötet och om den får ett po-
sitivt svar är det först nästa år som den börjar gälla. 

5. Inga skrivelser 

6. Datum för sjösättning och årsmöte är fortfarande preliminärt lördagen den 
6:e maj. Kjell kontaktar truckförare för att få detta datum bekräftat.  

7. Enligt beslut från förra mötet skulle särskilda bestämmelser diskuteras och 
förtydligas. Det var tydligt under mötet att det fanns många åsikter om vad 
som gäller och vad som borde gälla. Då vi inte kunde enas om ett beslut så 
bordlade vi detta till ett extra styrelsemöte innan sjösättning. 

6. Övriga frågor: 

a) Kvar från förra protokollet fanns punkten ”Renovering av stängsel”. 
Kjell lovade att ta tag i frågan för att kunna påbörja innan sjösättning. 

b) Alla bryggor behöver strykas med olja. Bernt och Boddy hjälps åt att 
inhandla olja. 

c) Det informerades att vi fått löfte om att delta i strandstädning i höst. 
Våren finns ännu inget datum planerat. 

d) Arbetsdagar diskuterades. Förslag är tisdagar. Medlemmar kan då sluta 
upp på klubben för att hjälpas åt med det arbete som finns att göra 
och som är noterat på lista. Anslås på grinden, hemsida och facebook. 

e) Det har beslutats att KJK och tre andra föreningar (bland annat Mi-
merslunden) tillsammans anordnar Valborg på Långö. 

f) Bernt har sett till att klubben fått en ersättningstoalett. 
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g) Medlemmen Bo Karlsson har erbjudit sig att kitta och måla om föns-
ter. Han inhandlar de produkter som behövs. 

h) På klubbens område arbetar nu Bernt och Anton Petersson flitigt med 
bland annat slipning & reparation av bord och översyn av bryggorna.   

i) Under mötets gång aviserade både Boddy Petersson och Kjell Anders-
son att de avsåg att avgå från sina positioner som ledamot och ordfö-
rande i styrelsen. Valberedning behöver kontaktas för att hitta deras er-
sättare. 

 

7. Inget datum bestämt för nästa möte. 

8. Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Kjell Andersson  Eva Södergren 

Vice Ordförande  Sekreterare 


