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Styrelsen har under året haft följande sammansättning 

Ordförande Kjell Andersson 
Vice ordförande Boddy Petersson 
Kassör Lennart Lilja 
Sekreterare Eva Södergren 
Ledamot Bernt Petersson 

Ledamot Boddy Petersson 
Ledamot Tommy Svensson 
Suppleant Daniel Karlsson 
Suppleant Mikael Petersson 

 

Möten och sammankomster 

Stadgeenligt årsmöte hölls den 7:e maj med ca 30 medlemmar närvarande.  
Sjösättning med truck ägde rum omedelbart efter årsmötet.  
 
Den gemensamma båtupptagningen med truck skedde den 8:e oktober. 
 
Styrelsen har sammanträtt vid tre tillfällen. 
 

Medlemsantal mm 

Vid årsskiftet var antalet medlemmar 139 varav 36 familjemedlemmar samt 3 ungdomsmedlem-
mar. 19 bryggplatser har varit upplåtna under sommarhalvåret.    

 

Klubbens ekonomi  
Klubbens behållning vid årsskiftet var 84 344,55 kronor på kontot och 1 344 kronor i kassan. 

 

Händelser under året 
 Karlskrona Jolleklubb deltog i Valborgsfirande på Långö tillsammans med bostadsrätts-

föreningar med mera. 

 Strandstädning har utförts vid två tillfällen, varav det senare uppmärksammades stort av 
press och radio. 

 Sjukvårdsutbildning har hållits av Anton Petersson 21/8. 

 KJK’s seglingsverksamhet har under 2016 sponsrats av Råbergs bil och Svenska Sjö. 
 

 

Inhandlat under året 
 Två skoljollar av typen SailQube, vilket innebar att alla åtta jollar nu är utbytta och är av 

samma modell. 
 

 



  

  

 
 
Ungdomsverksamhet 
Under sommaren har seglarskola genomförts i två grupper. Tränare för dessa grupper har varit 
Maria B Johnsson, Anna och Tomas Ohlsson, Bernt Petersson och Anton Petersson. För de 
som redan lärt sig segla har fortsättningsgruppen hållit igång mellan maj och september under 
ledning av Hans och Eva Södergren, Bernt Petersson, Anton Petersson med god hjälp av för-
äldrar. Jolleseglingar har genomförts vid 33 träningstillfällen, seglarskolan inte inräknad, varvid 
ca 20 ungdomar deltagit med varierad närvaro. Klubbmästerskapet i september avslutade sä-
songen.  

Årets KJK-are 2016 blev David Ohlsson. 

För detaljerad information se Jolleklubbens hemsida med adressen www.karlskronajolleklubb.se. 

 
Karlskrona den 6 maj 2017. 

 

 

 
Kjell Andersson Lennart Lilja Eva Södergren 
 
 
 
Boddy Petersson  Tommy Svensson Bernt Petersson 
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