
  
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Kalmar Båtklubb torsdagen den 8 mars 2018 
 
Plats: Klubbstugan, Kullö, Kalmar 
 
Närvarande: Christer Jennemyr, ordförande 

Kent Olofsson, kassör 
 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. Till sekreterare vid dagens 
möte väljs Git. 
 
§ 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. Klubben har fått två nya sponsorer. 
Klubbens ekonomi är god. 
 
§ 5 Övriga rapporter 
Underhållsgrupp 
Inget nytt att rapportera.  
 
IT-samordnare/Aktuella Nyhetsbrev 
Inför tryckandet av årets matrikel gick styrelsen igenom denna och gjorde nödvändiga 
justeringar. 
Under påskveckan ska ett Nyhetsbrev skickas ut. Detta ska innehålla en hälsning om Glad 
Påsk samt en påminnelse om städdagen på Gamla Varvet den 8:e april. 

 
 Festsamordnare 
Inget nytt att rapportera. 
 
Stuguthyrning 
Inget nytt att rapportera. 



 
§ 6 Medlemsförslag fast tak Gamla Varvet 
 Christer och Kent har besökt Gamla Varvet tillsammans med två tjänstemän från 
kommunen för att få information om hur kommunen kan ställa sig inför ett ev ansökan om 
bygglov för fast tak på platsen. 
Då kommunen ej kommer att kunna bevilja ett bygglov p g a lagen för strandskydd beslutar 
styrelsen att ej fullfölja någon ansökan. 
Andra alternativ diskuteras. Styrelsen beslutar att förorda att vi i år bygger ett trallgolv och 
använder det tält vi redan har och att vi inför nästa år bygger en pergola. Till detta krävs inte 
något byggnadslov. 
 
§ 7 Medlemsförslag El på Gamla Varvet  
Ingen ny information. Frågan hålls fortfarande levande. 
 
 § 8 Policydokument medlemskap 
 Styrelsen beslutar att policydokument ang medlemskap i KBK och policydokument ang 
sponsorer ska läggas ut på hemsidan.  
  
§ 9 Nygammal spis på plats 
KBK riktar ett stort tack för den fina spisen som Gunnar Theander skänkt till klubbstugan. 
 
§ 10  Övriga frågor  
Diskussion förs om hur vi ska kunna informera klubbmedlemmarna om våra styrelsemöten. 
Dessa är ju numera öppna för intresserade medlemmar. Styrelsen beslutar att undersöka 
möjligheten att  
+lägga ut datum för dessa möten i kalendern på hemsidan.  

 
§11 Nästa möte 
Nästa möte hålls måndagen den 16 april kl 18.30 i klubbstugan på Kullö. 
 
 

 
Vid protokollet Justeras

 
 
 
Git Jennemyr Christer Jennemyr 

 


