
  
 
Protokoll fört vid ordinarie årsstämma i Kalmar Båtklubb lördagen 
den 7 november 2020 
 
Plats: Kalmarsundsdansarnas lokal, Skälby, Kalmar 
 
Närvarande: 14 medlemmar var närvarande  
 
§ 1 Mötet öppnas 
Christer hälsade alla välkomna och förklarade årsstämman öppnad. 
 
§ 2 Dagordning 
Christer presenterade dagordningen vilken godkändes av årsstämman. 
 
§ 3 Val av mötesfunktionärer 
Till ordförande för årsstämman valdes Christer Jennemyr och till sekreterare valdes 
Benita Johansson. 
Till rösträknare/justerare valdes Rickard Runne. 
 
§ 4 Stämmans behörighet 
Årsstämman ansågs behörigen utlyst. 
 
§ 5 Årsberättelse 
Christer föredrog årsberättelsen och den godkändes av årsstämman. 
 
§ 6 Resultat- och balansräkning 
Kent Olofsson föredrog resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2019-10-01 
- 2020-09-30. Resultat- och balansräkning godkändes av årsstämman.  
 
§ 7 Revisionsberättelse  
Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes av årsstämman. 
 
§ 8 Ansvarsfrihet 
Årsstämman beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret 2019-10-01 - 2020-09-30. 
 
§ 9 Val av tre styrelseledamöter 
Kent Olofsson, kassör, två år 



Git Jennemyr, ledamot, två år 
Mattias Håkansson, ledamot, två år 
 
Val av suppleanter på ett år 
 
Till suppleanter Ulla Axelsson, omval, Olof Jernhold, omval 
 
§ 10 Val av revisorer på ett år 
 
Val av revisorer Lena Mattsson, omval  

Sören Karlsson omval 
 

§ 11 Val av valberedning på ett år  
 
Till valberedningen Roland Kihl, omval  

Peter Nilsson, omval 
 
§ 12 Val av övriga funktionärer på ett år 
 
Till festkommitté Git Jennemyr, samordnare, omval 

Gunilla Håkansson, omval 
 
Till stugvärdar Christer Jennemyr, omval 

Lars Pettersson, omval 
 
Till underhållsgruppen Varvet Mattias Håkansson, samordnare, omval  

Rolf Söderberg, omval 
George Karlsson, omval 
Hans Mikkelsen, omval 

 
Kullö samordnare Peter Nilsson, omval 
 
 
Redaktör: hemsida Thomas Jeansson, omval 
 
 
§ 13 Firmatecknare  
 Till firmatecknare var för sig valde  

årsstämman ordförande och kassör. 
  
§ 14 Medlemsavgifter 
Årsstämman beslutade att medlemsavgiften skall vara oförändrad kommande 
räkenskapsår, 300 kr per medlem plus 50 kr per familjemedlem dock högst 400 kr 
per familj samt 150 kr per stödmedlem. 



 
§ 15 Stughyra 
Årsstämman beslutade genom röstning att stughyran skall höjas till följande: 
Icke medlem 
Under högsäsong, from juni tom augusti månad,1800 kr (inklusive tält) 
Under lågsäsong, övrig tid 1500 kr. 
 
Medlem  
Under högsäsong och lågsäsong, 600 kr. 
 
§ 16 Övriga frågor  
En fråga uppkom om det går att ordna patrullerande vakter på Kullöområdet 
eftersom det nyligen varit inbrott. Det är kommunens mark och bryggor men klubben 
håller frågan levande. Klubben uppmanar alla båtägare att ha tillsyn på sina båtar 
och området. På så sätt kan medlemmarna hjälpa varandra. 
Den kommande provtagningen på Kullö av båtbottenfärger diskuterades. Klubben 
följer ärendet. 
En fråga uppkom om man får ha en container att sätta sin båt i. Klubben hänvisar till 
kommunen i denna fråga, eftersom man hyr sin plats av dem. 
 
§ 17 Avslutning 
Mötet avslutades och Christer riktade ett särskilt tack till alla som har lagt ner arbete 
med klubben under året som gått. 
Efter årsstämman intogs en härlig plankstek från Table 20 till ett av klubben 
subventionerat pris. 
Kvällen avslutades med kaffe och tårta. 
Det blev en trevlig kväll tillsammans på avstånd med en tapper skara av Kalmar 
båtklubbs medlemmar. Ett stort tack till festkommittén som ordnade en gemytlig och 
trevlig avslutning. 
 
 
 
Vid protokollet: Justeras: 
 
Benita Johansson Rickard Runne 

 
 


