Protokoll fört vid styrelsemöte i Kalmar Båtklubb måndagen den 3 december 2018
Plats:

Klubbstugan

Närvarande: Christer Jennemyr, ordförande
Kent Olofsson, kassör
Rickard Runne, vice ordförande
Mattias Håkansson, Samordnare Underhåll Varvet
Git Jennemyr, 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 från årsmötet upplästes och godkändes.
§ 4 Ekonomisk rapport
Kent redovisade KBK:s ekonomi för styrelsen. Ekonomin ser fortsatt god ut.
§ 5 Övriga rapporter
Underhållsgrupp Gamla Varvet
Inget nytt att rapportera.
IT-samordnare/Aktuella Nyhetsbrev
Nyhetsbrev med kalendarium ska sammanställas.
Festsamordnare
Årsmötet var välbesökt med 26 personer, varav de flesta stannade kvar på middag. Kent
och Britt-Marie körde även i år ett uppskattat musikquiz.
Stuguthyrning
Bokningarna trillar in i jämn takt. Annars inget nytt att rapportera.

§ 6 Medlemsförslag trädäck Gamla Varvet
Vi inväntar vårsolen. Annars inget nytt att rapportera.
§ 7 Medlemsförslag El på Gamla Varvet
Inget nytt att rapportera.
§ 8 Kalendarium för 2019
Styrelsen beslutade kommande kalendarium för 2019:
Fredag
Söndag
Tisdag
Söndag
Onsdag
Fredag
Lördag
Söndag

1 februari
14 april
30 april
12 maj
5 juni
21 juni
24 augusti
13 oktober

Söndag
Lördag

10 nov
16 nov

Myskväll på Kullö
Vårstädning på G:a Varvet
Valborgsfirande på Kullö
Vårstädning på Kullö
Sommarkväll på Kullö
Midsommar (Klubben bjuder på tårta, ej kaffe)
Kräftskiva
Höststädning på G:a Varvet
(Klubben bjuder på korv. Tag med eget kaffe/dryck)
Höststädning på Kullö
Årsmöte med höstfest

§ 9 Bojar/flytbrygga Varvet
Nya pålbojar kommer läggas ut längs hela stora bryggan och längs lilla bryggans kortsida.
Samtliga pålbojar är av den korta modellen. Bojarna placeras 15 meter ut från bryggan i
sträckt läge.
Flytbryggan (vågbrytaren) kommer inte flyttas. Anledningen är att kommunen säger nej och
Kalmar Båtklubb får stå för arbetstiden som beräknas till två dagar. Dessutom ska ett nytt
tillstånd sökas hos Länsstyrelsen vilket kan vara svårt att få igenom. Den totala kostnaden
överstiger den av årsmötet godkända budgeten på 12 000 kr. Styrelsen beslutade att
avvakta flytten av bryggan eftersom det vore bra att utvärdera resultatet av de nya
pålbojarna. Ärendet bordläggs till efter sommaren.
§ 10 Övriga frågor
Hjärtstartaren sitter numera utanför stugan vid entrén. En förbipasserande påpekade att
registret för hjärtstartare inte är uppdaterat. Detta är gjort, men uppgifterna har inte gått
igenom. Christer dubbelkollar.
Peter Nilsson ansvarar för nyckeln till elskåpen till uppställningsplatserna under 2019.
Blomstercheckar har skickats till Gunn Andersson och Britt-Marie Söderberg som tack för
deras insats som revisorer.
Styrelsen tackar “Fikagänget” för den fina julpyntningen och uppsättning av julbelysning.

§ 12 Nästa möte
Nästa möte blir den 14 januari 2019, kl 18:30 i Klubbstugan.

Vid protokollet

Justeras

Rickard Runne

Christer Jennemyr

