Protokoll fört vid styrelsemöte i Kalmar Båtklubb måndagen den 21 maj 2018
Plats:

Klubbstugan, Kullö, Kalmar

Närvarande: Christer Jennemyr, ordförande
Kent Olofsson, kassör
Benita Johansson, sekreterare
Rickard Runne, IT-samordnare
Mattias Håkansson, Samordnare Underhåll Varvet
Git Jennemyr, suppleant
Ulla Axelsson, suppleant
§ 1 Mötet öppnas
Christer hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning
Christer presenterade dagordningen vilken godkändes.
§ 3 Föregående protokoll
Föregående protokoll upplästes och godkändes.
§ 4 Ekonomisk rapport
Kent redovisade KBK:s ekonomi för styrelsen. Ekonomin ser fortsatt god ut, påminnelser är
nu utskickade till de som glömt betala årsavgiften.
§ 5 Övriga rapporter
Underhållsgrupp Gamla Varvet
Mattias informerade att spången till lilla bryggan är ditlagd och justerad. Jollen har anlänt
och är låst. Nyckel till nya jollen finns i gräsklipparförrådet.
IT-samordnare/Aktuella Nyhetsbrev
Rickard informerade lite om GDPR, vilket inte innebär så mycket för klubben, vi sparar
endast namn, adress, telefonnr och e-post, som vi inte sprider vidare. Klubben följer lagen.
Festsamordnare
Git informerade att nästa aktivitet är musik- och grillkvällen den 5 juni. Efter det är det
midsommarfirande på gång. Nyhetsbrev kommer inför det.

Stuguthyrning
Det är mycket uthyrt nu, inför studenten.
§ 6 Medlemsförslag fast tak Gamla Varvet
Mattias höll ett möte med ett gäng herrar den 23/4, och planen är att gräva för plintar efter
kräftskivan i år, bjälklaget till tak och trädäck förbereds till våren 2019.
§ 7 Medlemsförslag El på Gamla Varvet
En första kontakt är tagen av båtklubben med markägaren/anläggningsägaren. Frågan
diskuterades och ett kostnadsförslag håller på att tas fram.
§ 8 Inköp till Gamla Varvet, gjorda och planerade
Ett handfat är monterat utanför torrdasset. Parasollfötter och parasoll ska köpas in till stora
bryggan.
§ 9 Kranförarmöte, rapportering och betalning
Kontakt är tagen med kranförarna för att redovisning av protokoll och betalningar ska ske
den 11/6 kl. 18.
§ 10 Övriga frågor
Styrelsen utför särskilt tack till Jan Söderling för arbete med och reparation av vår grilltunna
och tack till Ulf Laakso för gräsklippning och fix.
På städdagen på Kullö den 6 maj var det mycket god uppslutning, 35-40 personer som
arbetade i strålande sol.
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