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Styrelse   
På grund av pandemisituationen ägde årsmötet inte rum förrän 2021-10-09. Styrelsen fram till 
dess hade följande sammansättning: 

Ordförande Kjell Andersson  Ledamot Mattias Arvmyren  
Kassör Lennart Lilja  Suppleant Christer Bournonville  
Ledamot/Vice Ordförande Tommy Svensson  Suppleant Jan Bergqvist  
 
En ledamotsroll samt sekreterarrollen var vakanta. Från årsmötet tillsattes sekreterarposten med 
Henrik Kappel, men i övrigt oförändrad sammansättning av styrelsen. 
 

Möten och sammankomster   
Sjösättning med truck ägde rum 15 maj. På grund av Coronapandemin genomfördes inget 
årsmöte samma dag som brukligt. Istället hölls årsmötet som nämnts ovan den 9 oktober med ca 
30 medlemmar närvarande. Den gemensamma båtupptagningen med truck skedde den 9 
oktober. Styrelsen har under 2021 sammanträtt vid 4 protokollförda tillfällen. 
  

  



  

Medlemsantal och bryggplatser 
Vid årsskiftet var antalet medlemmar 138 st, varav 17 omfattas av familjemedlemskap samt 8 
ungdomsmedlemmar. 18 bryggplatser har varit upplåtna under sommarhalvåret. 
 

Klubbens ekonomi   
Klubbens behållning var vid årsskiftet 53 253 kronor på kontot och kontantkassan innehöll 890 
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 
 

  
 

Händelser under året 2021  
Året, i likhet med föregående år, påverkades mycket av Coronapandemin. Sammankomster och 
det sociala livet på klubben har fått stå tillbaka, samtidigt som det har varit mycket god aktivitet 
kring seglarskolan och ungdomsverksamheten. 
 
KJK deltog traditionsenligt i Strandens dag då 
stränder på Norra Långö och badklipporna i 
västra Säljösund städades. Strandstädningen gav 
ett välkommet tillskott i kassan.   
  
Under året har ytterligare en 2-krona anskaffats. 
Vi hoppas brygga över tonåren och därmed 
rädda kvar ungdomarna och fostra 
båtmänniskor. Framöver öppnar vår nya 2-krona 
även möjligheter att genomföra nybörjarkurser 
också för äldre ungdomar och vuxna. 

 

Det har 2021 gjorts flera insatser för att göra vårt klubbområde trevligare. Ett antal båtar och jollar 
som tyvärr vilat sig i form alldeles för länge har nu lämnat vårt område, vass har röjts och flertalet 
underhållsåtgärder genomförts för att hålla vår anläggning i gott skick. Mycket av detta har skett 
under ledning av våra materielansvariga, vilka även bistått vår jolleverkamhet på ett förtjänstfullt 
sätt. 



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

För de som redan lärt sig segla har 
fortsättningsgruppen hållit igång mellan maj och 
september under ledning av Anna och Tomas 
Ohlsson, med god hjälp av föräldrar och 
hjälptränare. Jolleseglingar har genomförts vid 25 
träningstillfällen, seglarskolan inte inräknad, varvid 
16 ungdomar deltagit med varierad närvaro.    

Klubbmästerskapet i september avslutade säsongen. Sex av KJKs aktiva ungdomar deltog i 
sjösportslägret på Tjärö arrangerat av Blekinge båtförbund. Ungdomsverksamheten genomfördes 
enligt riktlinjer för COVID-19 från Riksidrottsförbundet/Svenska seglarförbundet. 

  

Årets KJK-are 2021 blev Oscar Wistam-Moritz. 

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

  
Karlskrona den 22 mars 2022.  

  
_____________  _____________  _____________ 
Kjell Andersson  Tommy Svensson  Lennart Lilja   
                        


