
  
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Kalmar Båtklubb måndagen den 8 juni 2018 
 
Plats: Visionsvägen 33, Jennemyrska residenset, 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. 
 
§ 5 Övriga rapporter 
 

Underhållsgrupp Gamla Varvet 
Inget nytt att rapportera. Styrelsen tackar särskilt Göran Andersson och Tommy Jakobsson 
för gräsklippning på Varvet.  
 

IT-samordnare/Aktuella Nyhetsbrev 
Nyhetsbrev kommer att gå ut angående midsommar på tisdag 13 juni. Nytt nyhetsbrev inför 
kräftskivan kommer gå ut den 1/8. 

 
Festsamordnare 

Ett 35-tal slöt upp på den trevliga musikkvällen den 6 juni. Midsommarprogrammet gicks 
igenom inför firandet. Kräftskivan den 11/8 nämndes och kommer att firas enligt tradition. 
 

 
 



Stuguthyrning 
Lokalhyran för icke medlemmar beslöts att höja med 200 kronor from 1 oktober när vi har 
nytt bokföringsår. 
 
§ 6 Medlemsförslag fast tak Gamla Varvet 
Inget nytt att rapportera. 
 
§ 7 Medlemsförslag El på Gamla Varvet  
Inget nytt att rapportera. 
 
§ 8 Inköp till Gamla Varvet, gjorda och planerade 
3 nya parasoll, parasollfötter och solcellsbelysning till bryggräcket är inköpta till Varvet.  
  
§ 9 Kranförarmöte, rapportering och betalning 
På måndag 11/6 möter Kent upp med kranförarna för att få in redovisning för antal lyft i vår.  

 
§ 10 Övriga frågor 
Ett medlemsförslag har inkommit om grindar på bryggor på Kullö för att förhindra/försvåra 
antalet stölder. Serviceförvaltningen ser inget hinder, men det är ett politiskt beslut. Frågan 
kan lyftas på nästa båtsportsmöte, med stöd från även andra klubbar. En skrivelse borde gå 
till politikerna i samråd med andra båtklubbar. Tips och förslag för att minimera stölder och 
inbrott mottages gärna. Under tiden uppmanas alla medlemmar att vara observanta och 
vaksamma. Förslag från medlemmar har kommit om att utifrån en vaktlista patrullera 
området på  nätterna. 
Tack till Peter Nilsson för gräsklippning vid klubbstugan. 
  
§ 11 Nästa möte 
Nästa möte hålls i klubbstugan den 3/9 kl. 18:30. 

 
Vid protokollet Justeras

 
 
 
Benita Johansson Christer Jennemyr 

 


