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Protokoll fört vid Karlskrona Jolleklubbs styrel-
semöte 
2019-06-18 

Plats 

Klubbhuset, Långö 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Protokoll från föregående möte 

3. Kassörens rapport 

4. Medlemsfrågor 

5. Eventuella skrivelser 

6. Val av vice ordförande 

7. Budget bod 

8. Svenska Seglarförbundet 

9. Övriga frågor 

10. Nästa möte 

11. Mötets avslutande 

Närvarande vid mötet 

Kjell Andersson (ordförande), Lennart Lilja (kassör), Eva Södergren (sekrete-
rare), Tommy Svensson, Mikael Petersson, Anton Petersson och Per Åkesson 

Mötesanteckningar 

1. Ordföranden hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 
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2. Föregående möte var årsmöte och föregående styrelsemötes protokoll fanns 
inte tillhanda så det beslutades att genomgång av protokollet görs vid nästa 
möte.  

3. Kassören redovisade att klubbkontots saldo ligger på 64 415 kronor. I kon-
tantkassan finns 1 325 kronor. Nya boden beräknas kosta ca 40 000 kronor. 
Utöver detta tillkommer kostnad för toalett och elinstallation för denna. Vi 
har ansökt om investeringsstöd hos Karlskrona Kommun men har inte till-
delats något från vårens ansökan och kommer därför att ansöka igen till 
hösten. Även lokalbidrag har ansökts om och vi förväntar oss att få ca 3 000 
kronor. 

4.  Vi har ett antal nya medlemmar med båt som är intresserade av vinterförva-
ring och vi har även ett några nya seglare som blivit medlemmar. 

5. Inga skrivelser av att redovisa. 

6. Till vice ordförande valdes Tommy Svensson. 

7. Beräknade kostnader och budget för bod togs delvis upp i punkt 3. Vi har 
fått ett erbjudande att köpa en begagnad toalett av den modell som är god-
känd att installera vid avsaknad av avlopp. Det prisförslag som lämnats är 
12 000 kronor. Tillståndsansökan kostar 1 900 kronor. Visuell bedömning 
av toaletten görs och om den bedöms som i bra skick ansöker kassören om 
tillstånd hos Karlskrona Kommun. 

8. Hur och när ansökan till Svenska Seglarförbundet görs diskuterades. Anton 
informerade om att ansökan har lång handläggningstid och vi bör därför 
göra den så fort som möjligt. Anton tar på sig att skicka in ansökan. 

9. Kölistor, båtplatser och ej ilagda båtar: 

a. En medlemsfråga gällande rätt till båtplats har skickats in och behandla-
des under mötet. Efter att alla fakta framkommit kom styrelsen fram till 
att medlemmen hade rätt att ha sin båtplats. 

b. Kölistor, bryggplatser och trailers diskuterades. Regler behöver ses 
över, förenklas och förbättras. Förslag lades fram om att lagra gällande 
platslistor digitalt på hemsidan med revidering en gång om året. Det 
gäller trailers, bryggplatser och skåp. Listan bör även finnas inplastad 
och anslagen på klubbens område. Kölistorna kommer att fortsätt han-
teras som de gör nu. Blankett för uppsägning av vagn/båtplats/skåp 
bör tas fram så att uppsägning blir tydlig.  

c. Önskemål om ta fram en enkel lista med max fem punkter med viktiga 
regler för de som har t ex båtplats eller trailer.  

d. Anmodan om märkning av vagnar var också uppe till diskussion.  

e. Medlemmar har uttryckt önskemål om att utöka antal platser för som-
maruppställning av vagnar. Omröstning utfördes under mötet. Efter 
mötet studerades KJK’s stadgar och särskilda bestämmelser och då an-
talet sommaruppställda vagnar är reglerat i särskilda bestämmelser är 
omröstningen inte giltig. För att ändra i särskilda bestämmelser krävs 
ett extra föreningsmöte. 

f. Det antal godkända ej ilagda båtar (enligt särskilda bestämmelser) har 
varit svårt att följa då medlemmar ofta tar för givet att de kan lämna bå-
ten på land om de vill. Det diskuterades om antal båtar skulle ökas men 
då gäller samma regler som för punkten ovan. 

g. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns mycket arbete att 
göra när det gäller platser, listor och det som är relaterat till dessa. Vi 
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kom fram till att vi strävar efter att förbättra en sak i taget så är chansen 
större att det blir bra. 

10. Övriga frågor. 

Ordförande förtydligade att det är föreningens ordförande som är huvud-
ansvarig för säkerhet på klubben. För seglingsverksamhetens säkerhet an-
svarar Anton Petersson enligt det val som gjordes på årsmötet. 

11.     Nästa möte planeras hållas 10/9. 

12.     Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Kjell Andersson  Eva Södergren 

Vice Ordförande  Sekreterare 


