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Protokoll fört vid Karlskrona Jolleklubbs styrel-
semöte 
2015-09-21 

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), Lennart Lilja (kassör), Eva Södergren (sekrete-
rare), Boddy Petersson, Bernt Petersson, Tommy Svensson, Per Åkesson och 
Anton Petersson. 

Mötesanteckningar 

1. Ordföranden hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 

Punkter från förra protokollet: 

a) Renovering av Norra bryggan är nu klar. Det är Bernt som sett till att 
färdigställa med en trappa. 
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b) Frågan om behållare för handskum är fortfarande öppen och sekrete-
raren ansvarar för den. 

c) Jollarna som beslutades att köpas in vid förra mötet har nu beställts men 
ej levererats. 

d) När det gäller ansökan om bidrag från kommunen för strandstädning be-
slutades att skjuta på detta då det inte är rätt säsong för att städa. Skrivel-
sen kan ändå färdigställas under höst-vinter för att sedan skickas in inför 
våren. 

e) Punkten som gäller bidrag till hjärtstartare och sjukvårdsväska kommer 
ordförande att ta hand om och han kommer att kontrollera vad som 
finns för möjligheter. Skåp för ovanstående avvaktas med tills vi har sa-
kerna på plats. 

f) Datum för Antons sjukvårdsutbildning skjuter vi på tills vi har sjuk-
vårdsväskan då den ska gås igenom vid tillfället. 

g) Kommunikationsradion visade sig vara dyrare än väntat då det bara var 
en radio för det priset vi fått. Det beslutades att ändå köpa in två om er-
bjudandet som fick tidigare kvarstår.  

3. Kassörens redovisade att klubbkontots totala saldo ligger på ca 130000 kr. 
Ungdomskontots saldo är ca 40000 kr. 

4. Vi hälsar nya medlemmen Ulf Svensson välkommen till klubben. 

5. Inga skrivelser. 

6. Övriga frågor: 

a) Per Åkesson meddelar att han tar över efter Bernt som ny materialförval-
tare men understryker att klubben inte kan förvänta sig att han kan lägga 
ner den tid som Bernt gjort för klubben. Bernt får göra en överlämning 
till Per så att han känner sig trygg med vad rollen omfattar. 

b) Per vill att vi så fort som datum för nästa års seglarskola är beslutat går 
ut med info på hemsida, facebook och via anslag på grind att planen ska 
vara städad innan dess så att alla vet i god tid. 

c) Boddy berättar att han fått information om att Städa Sverige försöker att 
få igång verksamheten med strandstädningen till nästa år. Vi håller tum-
marna att det lyckas. 

d) Det beslutades att torrsättning (båtupptagning) sker 10/10 klockan 08.00 
på sedvanligt sätt. Detta ska anslås på grinden och utannonseras på hem-
sida och facebook. 

e) Frågan om möjligheten att förvara klubbens snipe i segeltältet kom upp 
och det beslutades att göra så. I segeltältet kommer dessutom jollarna att 
förvaras. 

  

7. Nästa möte är lördagen 10:e oktober vid torrsättningen. 

8. Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Kjell Andersson  Eva Södergren 

Ordförande   Sekreterare 


