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Dagordning 
 

1. Mötet öppnas 
2. Protokoll från föregående möte 
3. Kassörens rapport 
4. Medlemsfrågor 
5. Eventuella skrivelser 
6. Staket och stolpar 
7. Ställning för master 
8. Toalettfråga 
9. Svenska Seglarförbundet/Båtunionen - jämförelse 
10.Livbojar och brandsläckare 
11.Försäkring av optimistjollar 
12.Övriga frågor 
13.Nästa möte 
14.Mötet avslutas 
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Närvarande vid mötet 
Kjell andersson (ordförande), Lennart Lilja (kassör), Mikael Petersson,  Tommy Svensson , 

Anton Petersson (mötessekreterare) ,Ulf Karlsson (representant för SSF) 

 

 

Mötesanteckningar 

1. Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.  

2. Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.  

3. Mötet bestämde att alternera punkt nr 9.  i dagordningen till punkt nr 3. 

Ulf Karlsson informerade vad ett medlemskap i SSF kan innebära för klubben. Det 

som sades var bl.a att genom ett medlemskap i SSF kommer klubben även att ha ett 

medlemskap i RIF. Detta ger då full tillgång till olika resurser via SISU. Vilket 

resulterar i att KJK får möjlighet till olika utbildningar. Både för deltagare, enskilda 

medlemmen, instruktörer och styrelse. Via SSF får KJK samma försäkring som är 

nuvarande aktuell inom SBU, dock läggs ytterligare en försäkring till som ger ett 

utökat skydd. Klubben kommer också att få möjlighet att arrangera tävlingar och 

läger som är sanktionerade av SSF. KJK kommer även att få utökade bidrag för 

seglarverksamheten. Det innebär att samtliga av de bidrag klubben tar del av nu 

kommer att kvarstå jämte av att klubben även få de statliga bidragen. 

Frågan om olika medlemskap lyftes. Ulf sade att det är fem klubbar i blekinge som är 

med i SSF, varav fyra är med i både SSF och SBU. Ulf fann osäkerhet beträffande 

huruvida SSF har familjemedlemskap eller ej . Han informerar Anton när han har 

säkra uppgifter om frågan. Ulf avslutade med att säga att rent praktiskt kommer inte 

den enskilda medlemmen känna av någon påverkan om klubben byter förbund. Den 

enskilda medlemmen påverkas ej med något negativt i förhållande till nuvarande 

förutsättningar. Den enskilda medlemmen märker först av skillnaden när hen tar ut de 

resurser som SSF erbjuder men som SBU inte erbjuder.  

4. Det har inte tillkommit några medlemmar sedan föregående möte. Nuvarande är 

klubbens medlemsantal 134 st varav 40 är inom familjemedlemskap (betalande 94).  

5. Inga inkomna skrivelser.  
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6. Arbetet med staket och stolpar är i god fas. 

7. Ställningen för masterna är färdig och masterna är placerade.  

8. Man tog upp frågan om toaletten. Bernt och Anton har talat med Kommunen om 

frågan. Kommunen har uttalat sig så att klubben kan få bidrag som täcker hela 

kostnaden. Vid närmare titt på möjligheter har Bernt och Anton kommit fram till att 

man kan bygga en ordentlig bod för en kostnad av ca 20 000 - 25 000 SEK. Detta 

inom måttet av kommunens bidrag. Då är det även tänkt att kunna fungera som ett 

multifunktionellt  mindre omklädningsrum. Måtten är tänkta att vara 3 x 2 meter. 

Anton förklarade hela idén och den tänkta placeringen som skall vara på husets 

baksida med ingången nära till klubbhusets ingång. Samt att boden skall placeras ca 

50 cm från staketet. Detta godkändes och mötet kom överens om att  Bernt och Anton 

får fortsatt ansvar så länge kostnaden för klubben inte blir högre än det som 

beslutades på föregående möte.  

9. Kassören rapport löd så att klubbens stora utgifter har varit renovering av staket, 

byggnationen av mastställningen samt målningen och diverse reparationer av 

klubbens vagnar. inkomst har varit från Städa mera; 5000 SEK. På klubbens konto 

finns det nuvarande 74. 292, 36 SEK och i Kassan finns det 955 SEK.  

10. Det beslutades från styrelsen att Anton får arrangera målning av Livbojar. Kjell sade 

även att klubben har möjlighet att få livbojar via försäkringen. Kjell skall ordna detta. 

Anton har ordnat inköp av brandsläckare. Uppsättning av brandsläckare och skyltar 

återstår. Anton ordnar detta.  

11. Försäkring av jollarna gäller att ordna. Kjell tycker att det är en viktig prioritering då 

klubben har investerat stora pengar i jollarna.  

12. Styrelsen beslutade preliminärt att sjösättning skall läggas 4 maj. Man lyfte frågan om 

truck men man kassören uttalade att det redan är ordnat. Anton frågade om slipbasen 

har kontrollerat alla ställningar mm till båtarna. Man kom fram till att det inte har 

gjorts. Man beslutade att säkerhetsansvarig kan genomföra denna kontroll istället. 

Anton säger att han alltid vill vara två personer närvarande vid skyddsrond och undrar 

om någon från styrelsen kan var med och deltaga. Kjell säger att han kan följa med. 

Man beslutar att Anton och Kjell skall genomföra skyddsrond med kontroll av 

ställningar söndagen 2018-11-18.  

13. Mötet beslutade ej om något datum för nästkommande möte.  

14. Ordförande tackade alla och särskilt till Ulf som deltog och därmed avlutades mötet.  
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