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Protokoll fört vid Karlskrona Jolleklubbs styrel-
semöte 
2018-09-26 

Plats 

Klubbhuset, Långö 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Protokoll från föregående möte 

3. Kassörens rapport 

4. Medlemsfrågor 

5. Eventuella skrivelser 

6. Staket och stolpar 

7. Information från möte om ”Säkerhetshöjande åtgärder” 

8. Torrsättning 

9. Ställning för master 

10. Toalett 

11. Övriga frågor 

12. Nästa möte 

13. Mötets avslutande 
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Närvarande vid mötet 

Kjell Andersson (ordförande), Lennart Lilja (kassör), Eva Södergren (sekrete-
rare), Mikael Petersson, Anton Petersson, Jan Bergqvist 

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 78 028 kr. I 
kontantkassan finns 2002 kr. SBU har betalat ut bidrag på 35 000 kr för in-
köp av ny båtmotor till följebåt och för inköp av 2-krona. Eskimå har bidra-
git med 1 500 kr för upplåtelse av plats för tyska gäster under sommaren. 
Kommande utgifter är bland annat torrsättning. 

4. En handfull nya medlemmar har tillkommit. 

5. Skrivelse har inkommit om möjlighet att samla burkar i sopsäck och få er-
sättning per säck (oavsett om pantburkar eller ej) men styrelsen tror inte att 
detta är något för KJK. 

6. Frågan om renovering av staket och stolpat var återigen uppe på bordet och 
följande information kom fram. Inga stolpar flyttas nu, men lagning av 
stängsel påbörjas snarast. En arbetsgrupp bestående av Bengt-Olof, Ove och 
Lennart med flera tar hand om detta. Toppen av gångjärnen kommer även 
att åtgärdas så att grindarna inte kan avlägsnas utan åverkan. 

7. Möte angående ”Säkerhetshöjande åtgärder” har hållits med KJK, Pantarhol-
mens båtklubb och Eskimå närvarande. Det beslutades att tacka ja till bevak-
ning av området. Kjell skulle även undersöka en app som främjar samverkan 
mellan klubbar. 

8. Torrsättning sker lördagen 6/10 med start klockan 9:00. Soppa står på me-
nyn. Anslås på hemsida, Facebook och grind. 

9. Det har framkommit önskemål om att bygga en ställning för master. Förlaget 
är att på baksidan av klubbhuset bygga en ställning fastgjord i taket. Detta 
förslag klubbades igenom. Bernt och Anton håller i byggnationen. 

10. Bättre toalett har diskuterats och under styrelsemötet beslutades att titta på 
en robustare bod än den som tidigare föreslagits. Mikael och Anton letar upp 
något passande till en kostnad av max 10 000 kr. 

11. Övriga frågor: 

a. Anton och Mikael föreslog att KJK skulle gå med i Svenska Seglarför-
bundet för att kunna nyttja de förmåner klubben kan få där. Det fram-
kom att flera ville se värdet på de bidrag klubben då kan erhålla och 
jämföra detta med vad vi idag får från SBU. Anton och Mikael tar fram 
mer information om kostnader och bidrag och Lennart tar fram mot-
svarande för SBU. 

b. Anton har genomfört skyddsrond och vid senaste tillfället konstaterades 
att livbojarna behöver fräschas upp och att brandsläckare saknas i köket 
och bod 1. Det beslutades att livbojarna skulle målas om och att två 
brandsläckare (6kg)skulle inhandlas. 

c. Ansökan till Anders Gäfverts minnesfond är dags att skriva ihop. Seg-
lingsledarena funderar på vilka behov som finns och skriver en ansökan.   

12. Nästa möte 13/11 kl 18:00. 
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13. Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Kjell Andersson  Eva Södergren 

Vice Ordförande  Sekreterare 


