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Protokoll fört vid Karlskrona Jolleklubbs styrel-
semöte 
2014-12-14 

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 

Kristoffer Malmörn (kassör, vikarierande ordförande), Eva Södergren (sekrete-
rare), Bernt Petersson, Tommy Svensson och Boddy Petersson. 

Mötesanteckningar 

1. Ordföranden hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 
2. Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 

Punkter från förra protokollet: 
a) Stena Lines sponsringsavtal är avslutat, då vi och de har uppfyllt våra 

åtaganden. Dock finns ett frågetecken om hur länge Karlskrona Jolle-
klubbs åtagande gäller. Kjell får i uppdrag att ta reda på vad som gäller. 
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b) Ersättning för vår reklam för Svenska Sjö som vi har på hemsidan har nu 
fakturerats och inom kort borde pengar för detta komma in på kontot. 

c) Sekreteraren har inte undersökt vare sig om det finns seglarföräldrar som 
är sugna på att arbeta med att hitta nya sponsorer eller om några föräld-
rar är Bingolotto prenumeranter så det blir bakläxa. 

d) Två nya optimister har köpts in och levererats. 
e) Upptagning och arbetsdag har avklarats. 

3. Kassörens redovisade att klubbkontots totala saldo ligger på 100000 kr. 
Ungdomskontots saldo är 1100 kr. 

4. Vi välkomnar nya medlemmen Ann Johansson. 
5. Kassören redogjorde för skrivelser i form av elavtal och kallelse till Båtråd i 

Bräkne-Hoby.  
6. Övriga frågor: 

a) Till Karlskrona Jolleklubb har av Carl Lignell skänkts en båt, av familjen 
Emme en motor och av familjen Ivarsson en roddbåt. Som tackbrev för 
dessa gåvor skickar klubben ett julkort. Även Stena Line som vi haft gott 
samarbete med i år tackar vi med ett julkort.  

b) Karlskrona Jolleklubb har ansökt om projektbidrag från Karlskrona 
Kommun. Bidraget är för att höja säkerheten i ungdomsverksamheten 
genom att köpa nya mer lättvända jollar. Föreningen har beviljats 30000 
kr för detta ändamål. Dessa 30000 ska således användas till att beställa yt-
terligare två nya jollar.  

c) Sekreteraren frågade om vi kan lägga upp text i stil med: ”Vill du sponsra 
Karlskrona Jolleklubbs ungdomssverksamhet? Kontakta spon-
sor@karlskronajolleklubb.se” på hemsidan. Det beslutades att göra så. 
Sekreteraren ansvarar för att detta blir gjort. 

d) Kassören tog upp att vi bör skriva en policy för sponsring om antalet 
sponsorer ökar. 

e) Årets KJK:are blev Hannes Södergen. 
f) Ett utvärderingsmöte för seglingssäsongen har hållits. Sammanfattnings-

vis har det mesta fungerat bra och även vädret har varit på vår sida. 
Några förbättringspunkter som togs upp är bättre övergång från seglar-
skola till fortsättningsgrupp och att ungdomarna bör hjälpa till vid iord-
ningsställande av båtar inför och efter säsong 

g) Sekreteraren tog upp att informationen om klubben på Båtsams hemsida 
inte stämmer. Kassören tog på sig att ändra detta. 

h) Sekreteraren önskar en liten kontantkassa för utlägg som frimärken, pap-
per etc. Kassören ordnar detta. 

i) Bernt informerade att mellanvagnens hjul och stora vagnens bakre små 
hjul behöver bytas ut. Det beslutades att nya hjul ska anskaffas. Bernt an-
svarar för detta. 

j) En person som sagt upp sin bryggplats har fått godkänt av styrelsen att 
förvara vagn med båt under sommaren. Det diskuterades om det ska sät-
tas upp en ny kölista med tre platser för denna typ av förvaring. Styrelsen 
kom fram till att det behöver dikuteras ytterligare innan beslut kan tas. 

8. Nästa möte i februari 2015. 
9. Ordförande avslutade mötet. 
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Kristoffer Malmörn   Eva Södergren 

Vikarierande Ordförande   Sekreterare 


