
  

  

  

 

 
Karlskrona Jolleklubbs verksamhetsberättelse 2020 
 
 

Styrelse  

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 

Ordförande Kjell Andersson 
Kassör Lennart Lilja 
Ledamot/Vice Ordförande Tommy Svensson 
 

Ledamot Mattias Arvmyren 
Suppleant Christer Bournonville 
Suppleant Jan Bergqvist 
 

En ledamotsroll samt sekreterarrollen är vakanta. Det senarelagda årsmötet innebar att Eva Söder-
gren fungerade som sekreterare större delen av året. 

 
Möten och sammankomster  
Sjösättning med truck ägde rum 9 maj. På grund av Coronapandemin genomfördes inget års-
möte samma dag som brukligt. Istället hölls årsmötet den 26 september med ca 20 medlemmar 
närvarande. Den gemensamma båtupptagningen med truck skedde den 3 oktober i hela 15 gra-
ders värme. Styrelsen har under 2020 sammanträtt vid 4 protokollförda tillfällen.  
 

 



  

  

 

Medlemsantal och bryggplatser 
Vid årsskiftet var antalet medlemmar 143 st, varav 23 omfattas av familjemedlemskap samt 11 
ungdomsmedlemmar. 18 bryggplatser har varit upplåtna under sommarhalvåret. 

 

Klubbens ekonomi  
Klubbens behållning var vid årsskiftet 75 855,72 kronor på kontot och kontantkassan innehöll 1 
490 kronor. Klubben har under året sökt och beviljats ett antal olika bidrag: 

• lokalbidrag av Karlskrona kommun  

• bidragsmedel ur Anders Gäfverts minnesfond för att underhålla och utveckla våra jollar 

• LOK-stöd/verksamhetsbidrag av RF och Karlskrona kommun, baserat på antal tillfällen 
och antal deltagare vid jolleseglingen 

• Investeringsbidrag för uppförande av nytt omklädningsrum och toalett av Karlskrona 
kommun 

• bidrag för anskaffande av ny säkerhetsbåt av RIB-modell till jolleseglingen av både RF och 
SBU 

(Bidrag från RF är möjliga att söka tack vare vårt medlemsinträde i Svenska seglarförbundet, me-
dan bidraget från SBU möjliggörs tack vare vårt medlemskap i Blekinge båtförbund.) 
 

 
 

Händelser under året 2020 
Året påverkades mycket av Coronapandemin. Sammankomster och det sociala livet på klubben 
har fått stå tillbaka, samtidigt som vi har haft ett sällan skådat högt tryck på anmälningar till seg-
larskolan.  
 
KJK deltog traditionsenligt i Strandens dag 
då stränder på Långö och Studentviken stä-
dades. Strandstädningen gav ett tillskott i 
kassan och god publicitet i lokala medier.  
 
Några av klubbens medlemmar la ner ett 
stort arbete på att fixa till en äldre motorbåt 
med båttrailer som skänkts till klubben. Med 
helt rätt tajming, sett till den båtboom som 
Coronapandemin 2020 innebar, fick klubben 
ett oväntat stort tillskott vid försäljningen.             
  
 



  

  

 

Ungdomsverksamhet 
Under senvår och försommar har seglar-
skola genomförts i en grupp med tio barn. 
Ansvariga tränare för dessa grupper har 
varit Mattias Arvmyren och Marie Aulin, 
assisterade av hjälptränare.  

För de som redan lärt sig segla har fort-
sättningsgruppen hållit igång mellan maj 
och september under ledning av Anna och 
Tomas Ohlsson, med god hjälp av föräld-
rar och hjälptränare. Jolleseglingar har ge-
nomförts vid 21 träningstillfällen, seglar-
skolan inte inräknad, varvid 12 ungdomar 
deltagit med varierad närvaro.   

Klubbmästerskapet i september avslutade säsongen. Tre av KJKs aktiva ungdomar deltog i sjö-
sportslägret på Tjärö arrangerat av Blekinge båtförbund. Bernt Petersson servade jolleverksam-
heten med iordningställda jollar och följebåt samt genomförde inför säsongen underhåll av 
dessa. Ungdomsverksamheten genomfördes enligt riktlinjer för COVID-19 från Riksidrottsför-
bundet/Svenska seglarförbundet. 

 

Årets KJK-are 2020 blev Oscar Faxhag.  

För detaljerad information se jolleklubbens hemsida: www.karlskronajolleklubb.se 

 
Karlskrona den 3 mars 2021. 

 
_____________ _____________ _____________ 
Kjell Andersson Tommy Svensson Lennart Lilja  

                       

http://www.karlskronajolleklubb.se/

