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Protokoll fört vid Karlskrona Jolleklubbs 
styrelsemöte 
2017-10-10 

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 
(sekreterare), Bernt Petersson, Per Åkesson, Tommy Svensson och Daniel 
Karlsson 

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 78969,81  kr. I 
kontantkassan finns 2664 kr. 
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Från Karlskrona Kommun har verksamhetsbidrag utbetaltats och Städa 
Sverige har bidragit med en slant för strandstädning av två stränder   

4. Inga medlemsfrågor.  

5. KSS/Anders Gäfverts minnesfond. 

6. Övriga frågor: 

a) Kvar från förra protokollet fanns punkten ”Renovering av stängsel”. 
Stängsel är inköpt och primärt kommer de partier som är sämst att 
ersättas i höst. Till våren planeras en mer omfattande renovering med 
målning av stolpar och ersättning av längre sträcka att ske. 

b) Mycket renoveringsarbete har utförts under sommaren. Alla bryggor 
har strukits med olja. Tak och fönster har målats om med mycket gott 
resultat. Väl utfört arbete av framför allt Bernt, Anton och Bo.  

c) Strandstädning har gjorts på Långö och Studentviken i Städa Meras 
regi. Mycket skräp rensades bort från stränderna, bland annat en 
utbränd bilstol. 

d) Torrsättning är planerat till lördagen 14:e oktober. Observera att det är 
sista gången vi kan få hjälp med truck via Olofsson och detta måste 
lösas på annat sätt framöver. Kjell och Bernt tar reda på alternativa 
lösningar och vad de kostar att genomföra. Även vagnars skick och 
avsaknad av märkning diskuterades. 

e) Det har tidigare klubbats att klubben skall ha två flaggstänger och just 
nu finns bara en. Efter en enkel röstning i styrelsen kom man fram till 
att vi nöjer oss med en flaggstång för stunden. 

f) Förslag om att använda klubbens område för uthyrning av fem 
kanotplatser lades fram. Detta får diskuteras vidare vid nästa möte. 

g) Klubbens seglingssektion behöver utse en representant för Anders 
Gäfverts minnesfonds kommité. Om vi önskar bidrag till 
ungdomsverksamheten behöver detta läggas fram till minnesfondens 
kommité senast 30:e november. När det gäller bidrag så har det i 
Båtnytt aviserats om möjligheten att söka bidrag till 
seglingsverksamhet och seglingssektionen vill nyttja denna möjlighet 
för att få bidrag till en 2-krona eller liknande där man kan segla fler än 
en person.  

h) Då vi inte efter årsmötet haft något konstituerande möte avslutade vi 
med att utse vice ordförande. Det blir Tommy Svenssons som axlar 
denna roll. 

 7. Inget datum bestämt för nästa möte. 

8. Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Kjell Andersson  Eva Södergren 

Vice Ordförande  Sekreterare 


