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Protokoll fört vid Karlskrona Jolleklubbs styrel-
semöte 
2019-11-19 

Plats 

Klubbhuset, Långö 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Protokoll från föregående möte 

3. Kassörens rapport 

4. Medlemsfrågor 

5. Eventuella skrivelser 

6. Vagnar, utökning och placering, för- och nackdelar. 

7. Övriga frågor 

8. Nästa möte 

9. Mötets avslutande 

Närvarande vid mötet 

Kjell Andersson (ordförande), Lennart Lilja (kassör), Eva Södergren (sekrete-
rare), Tommy Svensson, Jan Bergqvist och Bengt-Olof Olsson 

Mötesanteckningar 

1. Ordföranden hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Genomgång av protokoll från föregående möte. Kvarstående punkter redo-
visas under övriga frågor i protokollet. 
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3. Kassören redovisade att klubbkontots saldo ligger på 30 999 kronor. I kon-
tantkassan finns 1 125 kronor.  

4. Inga medlemsfrågor. 

5. Inga skrivelser av att redovisa. 

6. Förslag om utökningar av vagnar diskuterades. Frågan har varit upp vid fler-
talet tillfällen och det har varit svårt att enas om ett beslut. Därför togs un-
der mötet beslut att inte driva frågan om utökningar av vagnar vidare. När 
det gäller placering av vagnar finns det även där olika åsikter. Det diskutera-
des en flytt av vagnarna men då det fanns tveksamheter om vagnarna kunde 
placeras på ett bra sätt på norra sidan kom styrelsen fram till att man even-
tuellt kunde göra ett försök att ställa upp vagnarna där när tillfälle medges.  

7. Övriga frågor från föregående protokoll och nya övriga frågor: 

a. Nya materialförvaltare är Bengt-Olof och Ove. Vi tackar Per för det ar-
bete han gjort och hälsar de nya materialförvaltarna varmt välkomna. 

b. Pallningsvirket sorteras upp till våren. Det som ska behållas ska staplas 
upp på ett snyggt sätt. 

c. Inför besök av tyska gäster behövs en arbetsdag för iordningsställande 
av plats. 

d. Regler för långvarig uppläggning följs inte. Det finns för närvarande 
några båtar som legat i flera år utan att ha sjösatts. Beslut tas om att 
skicka brev till dessa medlemmar med uppmaning att flytta sin båt.  

e. Klubbens snipe ska lägga ut till försäljning då klubben inte ser att den 
kommer att användas i seglingsverksamheten eller på annat sätt av 
klubbens medlemmar. 

f. Kassören har varit på en Basutbildning för Båtunionen och fått inform-
ation om att medlemmar ska lägga upp med fullständigt personnummer 
i Svenska Seglarförbundets medlemsregister. Det är en tidsödande upp-
gift då KJK idag inte har personnummer för flertalet medlemmar. Be-
slut togs om att kassören kontaktar KSS för att få mer klarhet i om det 
stämmer att alla medlemmar behöver registreras med fullständigt per-
sonnummer. 

g. Under de senaste åren har utgifterna ökat och styrelsen diskuterade och 
enades om att till nästa årsmöte föreslå en höjning av sommarförva-
ringsavgiften för trailer från 100 till 150 kronor och en höjning av båt-
plats avgiften från 300 till 400 kronor. 

h. Utvärdering och planeringsträff för seglingssäsong 2020 har hållits och 
det finns glädjande två nya seglingsinstruktörer som kommer att hoppa 
in i seglingsverksamheten. Ett välkommet tillskott då Hans och Eva Sö-
dergren aviserat att de inte avser att fortsätta som tränare 2020. De nya 
instruktörerna har redan kommit igång och förbereder ansökan om me-
del från Anders Gäfverts minnesfond. 

i. En lista över arbetsuppgifter behöver tas fram. Uppgifterna ska utföras 
under arbetsdagar som ska planeras in framöver. 

j. Dräneringsgrus är inhandlat för att placeras under nya boden. 

8. Nästa möte 11 februari 2020 klockan 18:00. 

9.    Ordförande avslutade mötet. 
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Kjell Andersson  Eva Södergren 

Ordförande   Sekreterare 


