
Protokoll 
fört vid årsmöte med Karlskrona Jolleklubb den 4 maj 2013 i klubbhuset på  
norra Långö 

 

 
Ca 30 medlemmar hade infunnit sig. 

§ 1 Klubbens ordförande Kjell Andersson öppnade mötet. 

§ 2 Till att leda mötet utsågs Kjell Andersson.  

§ 3 Till sekreterare för mötet utsågs Boddy Petersson.  

§ 4     Mötet ansåg att årsmötet varit behörigt utlyst via personligt utskick till samtliga medlemmar. 

§ 5     Tomas Pärlklo och Roland Jönsson valdes att jämte ordf  justera årsmötets protokoll. 

§ 6 Dagordningen godkändes. 

§ 7    Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 fanns i kopior och godkändes av mötet. 

§ 8    Kassörens rapport upplästes av ordf. Kjell Andersson i kassören, Kristoffer Malmörns frånvaro 

och godkändes av årsmötet. 

§ 9    Revisorernas rapport framlades och godkändes med noteringen att allt var i mkt god ordning. 

§ 10 I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksam-

hetsåret.  

§ 11  Mötet informerades om det gångna årets ungdomsverksamhet i särskild kopia av utvärderings-

protokoll. 

§ 12  Budget och verksamhetsplan fanns i utskick och godkändes av årsmötet.                                              

§ 13  Frågan om avgifter för 2012 beslöt årsmötet på styrelsens förslag att de förblir oförändrade. 

 

§ 14 På valberedningens förslag beslöts: 

           Till ordförande valdes Kjell Andersson kvarstår 1 år. 

       kassör valdes Christoffer Malmörn  för en tid av 1 år. 

       sekreterare Boddy Petersson omval 2 år, 

                  ledamoten Peter Hultgren omvaldes 2 år. 

                  ledamoten Bernt Pettersson omvaldes 2 år. 

                  ledamoten Bengt Olof Olsson omvaldes 1 år. 

                  styrelsesuppleanter omvaldes Tommy Svensson och Mikael Pettersson 1 år.                                                                                                                                                

                    

§ 15 På valberedningens förslag beslöts: 

          omvaldes Monika Bogren som revisor 2 år, 

          kvarstår Bengt Fernstedt som revisor 1 år, 

          omvaldes Karl-Erik Hedfors till revisorssuppleant1 år  

§ 16 På valberedningens förslag utsågs: 

Bernt Pettersson till materialförvaltare för en tid av 1 år, 

Erik Svensson till klubbmästare för en tid av 1 år, 

Anders Linse (sammankallande) och Lars-Olov Janzén och Jonas Lobell                                        

till ansvariga seglingsinstruktörer för en tid av 1 år.  

Vidare utsågs Jan Höglund till slipbas för en tid av 1 år. 

 

 



§ 17 Till valberedning utsågs Jan Höglund (sammankallande), Roland Jönsson och Peter Bogren för en 

tid av 1 år 

.§ 18  Styrelsens förslag till ändringar i Särskilda Bestämmelser som förelåg inför årsmötet med marke-

ringar antogs av årsmötet med beslut om att styrelsen avgör uttolkning om tvister uppstår. 

 

 § 19  Inga skriftliga motioner förelåg däremot en muntlig förfrågan angående klubbens deltagande i 

Minneslundens arbete inför valborgsmässofirande tillsammans med klubben Eskimå beslöts bere-

das av styrelsen. 

 

 

 

 § 20  Ordf. avslutade mötet och tackade årsmötesdeltagarna för visat intresse. 

            

           Därefter vidtog arbete med sjösättning i enlighet med känd ritual.  

 

                                                                                                           

         Kjell Andersson                                                     Justeras: 

       Ordf. 

                                                                                            

                                                                                           Tomas Pärlklo                  Roland Jönsson 

Boddy Petersson 

 

       Sekr. 


