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Protokoll fört vid Karlskrona Jolleklubbs styrel-
semöte 
2015-02-23 

Plats 

Klubbhuset, Långö 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 
2. Protokoll från föregående möte 
3. Kassörens rapport 
4. Medlemsfrågor 
5. Eventuella skrivelser 
6. Övriga frågor 
7. Nästa möte 
8. Mötets avslutande 

Närvarande vid mötet 

Kjell Andersson (ordförande), Kristoffer Malmörn (kassör), Eva Södergren (sek-
reterare), Bengt Olof  Olsson, Bernt Petersson, Tommy Svensson och Boddy 
Petersson. 

Mötesanteckningar 

1. Ordföranden hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 
2. Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 

Punkter från förra protokollet: 
a) Delutbetalning av projektbidrag har gjorts ut av Karlskrona kommun. 

Resterande belopp kommer när faktura lämnas in. 
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b) Sponsorsida med info om hur man kan sponsra ungdomsverksamheten 
har lagts upp på hemsidan. 

c) Anskaffning av hjul till vagnar pågår. 
3. Kassörens redovisade att klubbkontots totala saldo ligger på 74232,74 kr. 

Ungdomskontots saldo är -10000 kr. Anledningen till underskottet på ung-
domskontot är att Karlskrona kommun ännu inte betalat ut de sista 10000  
kr av projektbidraget.  

4. Vi välkomnar nya medlemmen Fredrik Rengart. 
5. Kassören redogjorde för skrivelser i form av kallelse till Båtsams årsmöte 

23:e mars och förfrågan om intresse för gemensamt anordnande av Val-
borgsaktivitet på Långö. Det beslutades att Karlskrona Jolleklubb deltar i 
Valborgsaktiviteten. Via hemsida frågar vi om intresse finns för medlemmar 
att delta i Valborgsaktiviteten. 

6. Övriga frågor: 
a) Ansökan om bidrag till Allmänna Arvsfonden har skickats in och kassö-

ren har erhållit bekräftelse på att ansökan registrerats. 
b) Underlag för verksamhetsbidrag har skickats in till Karlskrona kommun 

av sekreteraren. 
c) Två nya optimistjollar har köpts in för projektbidraget från Karlskrona 

Kommun. 
d) Planeringsmöte inför seglingssäsongen har hållits. Anna och Boddy 

kommer att ansvara för varsin grupp i seglarskolan. Till sin hjälp kom-
mer de att ha Anton, Bernt och eventuellt någon mer seglare. Seglarsko-
lan börjar 9/5 och avslutas 13/6. Fortsättningsgruppen drar igång 10/5 
och kommer erbjuda träning torsdagar och söndagar. Huvudledare för 
denna grupp är Hans som kommer att ha hjälp av Bernt, Anton, Mikael 
och Eva 

e) Bengt Olof och Tommy framförde förslag från medlem att seglingsverk-
samheten kunde husera i övervåningen i klubbhuset. Övervåningen 
skulle kunna användas för omklädning och förvaring av extrakläder och 
dylikt under seglingsaktiviteten. Detta för att köket skulle bli mindre be-
lamrat medan segling pågår och därmed finnas mer tillgängligt för alla 
medlemmar. Det diskuterades hur detta skulle lösas på ett bra sätt och ett 
förslag var att sätta upp en enkel skylt under tiden seglingen pågår där vi 
välkomnar de som behöver komma åt köket att komma in. Det besluta-
des att seglingstränarna tar en intern diskussion om detta så att de får 
chansen att tycka till.  

f) Toalettfrågan togs upp och diskuterades. Ännu finns ingen lösning som 
känns ekonomiskt hållbar. 

g) Flytbryggan är i behov av renovering avseende stålstolparna. Det beslu-
tades att fyra nya stålrör à 800 kr ska inhandlas.  

h) Årsmöte blir lördagen den 2:e maj klockan 8.00. Därefter sjösättning en-
ligt traditionell rutin med avslutande korvgrillning. 

i) Kristoffer Malmörn och Bengt Olof Olsson aviserade att de avser att 
lämna sina styrelseposter efter årsmötet så nu får valberedningen i upp-
drag att hitta nya personer till dessa poster. 

8. Nästa möte måndagen den 13:e april. 
9. Ordförande avslutade mötet. 
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Kjell Andersson  Eva Södergren 

Ordförande   Sekreterare 


