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Protokoll fört vid Karlskrona Jolleklubbs årsmöte 

2019-05-04 

Plats 

Klubbhuset, Långö 

Närvarande vid mötet 

Ca 30 medlemmar var närvarande vid årsmötet. 

Mötesanteckningar 

1. Ordföranden hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Till mötets ordförande valdes Kjell Andersson. 

3. Till mötets sekreterare valdes Eva Södergren. 

4. Mötet ansåg att årsmötet varit behörigt utlyst. 

5. Föredrag av motion gällande medlemskap i Svenska 
Seglarförbundet hölls av Anton. De alternativ som 
presenterades var Båtunionen/Båtunionen+Svenska 
Seglarförbundet/Svenska Seglarförbundet. 

6. Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Eva Ivarsson och 
Peter Svensson. De fick genast träda i kraft för att räkna händer 
vid röstning om de olika medlemskapsalternativen. Alla 
närvarande röstade för att föreningen stannar kvar i Båtunionen 
men att vi samtidigt går med i Svenska Seglarförbundet. 

7. Dagordningen godkändes. 

8. Verksamhetsberättelsen för 2018 fanns för utdelning och 
godkändes. 
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9. Kassören redovisade ekonomisk rapport för 2018 och den 
godkändes. 

10. Revisorerna fann att ekonomin var i god ordning. 

11. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gågna året. 

12. Ungdomsverksamheten redovisades i verksamhetberättelsen 
och mer info finns på hemsidan. 

13. Kassören redovisade budget 2019. 

14. Avgifterna diskuterades och då föreningen röstat för att tillhöra 
två förbund samt kostader tillkommit för bevakning beslutades 
om höjning om 50 kr för medlem och familjemedlem. Kostand 
för ungdomsmedlem kvarstår som tidigare. 

15. Val av styrelse: 

På valberedningens förslag valdes: 

Ordförande Kjell Andersson på två år. 

Kassör Lennart Liljs på två år. 

Ledamot Mikael Petersson på två år. 

Ledamot Tommy Svensson på två år. 

Styrelsesuppleant Daniel Karlsson på ett år. 

Styrelsesuppleant Jan Bergkvist på ett år. 

16. Val av revisorer: 

Revisor Monika Bogren på två år. 

 Revisorssuppleant Peter Svensson på ett år. 

17. Till valberedning valdes på ett år: 

Jan Höglund (sammankallande) 

Roland Jönsson 

Åke Hagman 

18. På valberedningens förslag utsågs för ett års tid: 

Materialförvaltare Per Åkesson 

Materialförvaltare (segling) Bernt Petersson 

Klubbmästare Erik Svensson 

Slipbas Jan Höglund 

Till seglingsinstruktörer valdes: 

Hans Södergren  

Maria B Johnsson 

Anna Ohlsson 

Anton Petersson 

Till säkerhetsansvarig för seglingen valdes: 

Anton Petersson 

Till radioansvarig valdes: 

Anton Petersson 

19. Motionen gällande medlemskap i olika förbund togs upp tidigt i 
mötet för att inte hamna i tidsnöd då trucken var bokad till 
09:15. 



   

  PROTOKOLL  3 (3) 

DATUM 

2019-05-04 
 
 

 

 

 
 

www.karlskronajolleklubb.se 

R2B 

20. Bland övriga frågor togs följande upp: 

a) Lennart Lordin riktade ett stort tack till de medlemmar som 
deltog i anordnandet av valborgsfirandet på Långö. Vädret 
var bra och ett stort antal besökare kom. Lennart 
meddelade att överskottet blev 2720 som överlämnats till 
ungdomsverksamheten, varvid spontan applåd uppstod. 

Men det finns önskemål om att flera från klubben 
engagerar sig och hjälper till vid valborgsfirandet. Anton 
meddelade att flera personer nämnt att de inte vetat om att 
hjälp behövts. Information om aktiviteten och behovet av 
hjälp har gått ut på hemsida och Facebook men det har 
ändå missats av många. Tomas Pärlklo föreslår att klubben 
till nästa år utser en kommitté som arbetar med 
valborgsfirandet. 

b) KJK’s logotype har förfinats och bearbetats av Hans 
Södergren för att kunna användas för bland annat T-shirts. 
Prov på T-shirts med tryckt logga fanns att titta och känna 
på under årsmötet. Boddy har skänkt ett generöst bidrag till 
seglingsverksamheten och pengarna kommer bland annat 
att användas för att sponsra T-shirts till ledare och barn i 
seglingsverksamheten. För övriga medlemmar så kommer 
Hans och Eva från fortsättningsgruppen att hjälpa till att ta 
upp beställningar av T-shirts som kan köpas till 
självkostnadspris. 

c) Ordförande Kjell berättar om den bevakningstjänst som 
klubben använder och hur väktare bland annat förhindrat 
en motorbåtsstöld i början av januari. 

21. Ordförande avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

  

Kjell Andersson  Eva Södergren 

Mötets Ordförande  Mötets Sekreterare 

 

Bengt-Olof  Olsson  Peter Hultgren 

Justerare   Justerare 


