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Protokoll fört vid Karlskrona Jolleklubbs styrel-
semöte 
2015-12-07 

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 

Boddy Petersson (vice ordförande), Lennart Lilja (kassör), Eva Södergren (sekre-
terare), Bernt Petersson, Mikael Petersson, Per Åkesson och Anton Petersson. 

Mötesanteckningar 

1. Ordföranden hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. 

Punkter från förra protokollet: 

a) Handskum till toaletten diskuterades och sekreteraren tror sig ha sett att 
det finns någon variant på Harald Nyborg. Sekreteraren kollar upp detta 
så att frågan är utagerad till våren. 
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b) Jollarna som beställts har nu levererats. Detta innebär att sex av åtta opti-
mister nu är utbytta.  

c) Ordförande skulle undersöka om det fanns möjlighet att få ett bidrag till 
en hjärtstartare men eftersom ordförande saknas vet vi inte hur det gått. 
Anton har utlovats ett bra pris på hjärtstartare i HLR-butiken och det 
diskuterades om det skulle samordnas med Eskimå. 

d) Kommunikationsradio har inhandlats och den kommer att vara till stor 
nytta under bland annat seglingssäsongen 2016. 

e) Boddy håller kontakten med Städa Strand organisationen då det finns 
hopp om att strandstädningsverksamheten kommer igång i vårt område 
igen. 

f) Datum för seglarskola är ännu ej satt, men när det är klart kommer det 
att informeras på grind och hemsida för att alla i god tid kan hjälpas åt att 
se till att planen är städad. 

3. Kassörens redovisade att klubbkontots totala saldo ligger på ca 125 000 kr. 
Ungdomskontots saldo är ca 40 000 varav 28 000 kr är kvar sedan 2014. 

4. En medlem har ännu inte betalt 2015 års avgifter. Medlemmen har blivit 
påmind men har ändå inte betalat. Nästa steg är att kassören kontaktar per-
sonen och berättar att klubben kommer att driva ärendet till inkasso om 
ingen betalning kommer in. 

5. Inga skrivelser. 

6. Övriga frågor: 

a) Den snipe som skänkt till klubben renoveras av Anton och Bernt. De 
har skrapat, målat och oljat och det diskuterades hur stor summa pengar 
som totalt ska läggas på renoveringen. Beslut togs att max 5 000 kan vara 
en rimlig summa att landa på. Snipen har inget namn varför vi beslutade 
att som jullovstävling i år efterfråga namnförslag till klubbens snipe. 
Enda krav är ett det är ett damnamn. En jury kommer att välja det namn 
som man anser är mest passande. 

b) Vid ett möte har hörts att Svenska Sjö ska dela ut pengar till båtklubbar. 
Detta vill KJK gärna ta del av och Boddy tar som uppgift att kontakta 
Svenska Sjö för att se vad klubben kan göra för att erhålla pengar. 

c) Per Åkesson undrade om det fanns möjlighet att via medlemsregistret få 
ut en sms-lista att använda för att informera om t ex arbetsdagar. Kassö-
ren tar på sig att skicka en sådan lista till Per. 

d) Sortering av sopor på klubbens område togs upp. För att minska hante-
ring av miljöfarligt avfall föreslås att alla båtägare själva ansvarar för att 
lämna olja i dunk till t ex Preem och att inte lämna det på klubben. Läm-
nas det på klubben blir det någon annan som får ta hand om det. Det 
försvinner inte av sig själv! 

e) Med stolthet vill klubben belysa att Anton Petersson har erhållit Blekinge 
Båtförbunds pris för bästa ungdomsledare. 

f) Per Å vill undersöka vad det skulle innebära praktiskt och i kostnad att 
inhandla en elektrisk wirevinsch med fjärrkontroll. Vinschen är flyttbar 
och klarar 6-7 ton i rullande last. Beslut togs att Per kollar upp och åter-
kommer. 
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g) Utvärdering av seglingssäsongen har gjorts och sammanfattningsvis har 
det varit en bra säsong men med svåra vindar. Inför nästa säsongsseglar-
skola kommer vi att göra ett lite annorlunda upplägg och banta ner grup-
perna till sex deltagare och en grupp är avsedd för nybörjare medan 
andra gruppen vänder sig till de som har någon seglarvana. 

h) Det togs beslut om att köpa en sjukvårdsväska på förra mötet och Anton 
tar in en offert på denna och skickar runt i styrelsen. 

7. Nästa möte är måndag den 21:e mars. 

8. Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Boddy Petersson  Eva Södergren 

Vice Ordförande  Sekreterare 


