
  
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Kalmar Båtklubb måndagen den 8 oktober 2018 
 
Plats: Klubbstugan 
 
Närvarande: Christer Jennemyr, ordförande 

Kent Olofsson, kassör 
Rickard Runne, vice ordförande 
Benita Johansson, sekreterare 

 Mattias Håkansson, Samordnare Underhåll Varvet 
 Git Jennemyr, suppleant 

Ulla Axelsson, suppleant 
Gunn Håkansson, revisor 
Britt-Marie Söderberg, revisor 
Ulf Laakso, valberedning 
Kenneth Sylvander, valberedning  

 
§ 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 Revisorernas rapport 
Gunn och Britt-Marie är inbjudna till kvällens möte, de sätter sig vid sidan om för att gå 
igenom bokföringen. 
 
§ 5 Valberedningens rapport 
Ulf och Kenneth redovisade rapport och konstaterade att vissa omval ska göras i styrelsen 
och i övriga poster. 
 
§ 6 Ekonomisk rapport 
Kent redovisade KBK:s ekonomi för styrelsen. Ekonomin ser fortsatt god ut. 
 
 
 
 
 



§ 7 Båtsportmötet 
Mattas gick igenom vad som sades på mötet:  

● Pålbojar ska placeras på Varvet. Vi behöver fundera om placeringen innan åtgärden. 
Styrelsen enades om att det måste kunna få plats 12-metersbåtar som minst.  

● Sommarbåtplatser på Kullö ska debiteras med högre avgifter som eskalerar. 
Principen är att man får en räkning i juli månad år 1: 500 kr, år 2: 1500 kr, år 3: 3000 
kr och så vidare. 

● Kommunen önskar även att båtklubben sköter nyckel till elskåp till bryggor. Klubben 
kommer i så fall att utse 2 ansvariga personer. 

● Kranoket ska alltid stå på marken i viloläge, inte hänga i luften.  
● Mastkranarna skall servas. 

  
§ 8 Övriga rapporter 
 

Underhållsgrupp Gamla Varvet 
Underhållsgruppen laddar inför stundande städdag. Ambitionen är att få färdigt staketet. 

 
IT-samordnare/Aktuella Nyhetsbrev 

Nyhetsbrev gick ut 7 oktober angående städdag och kommande årsmöte. 
 

Festsamordnare 
Årsmötets festmåltid kommer att bestå av förrätt, varmrätt och tårta, till subventionerat pris 
med 100 kr/person. Ev extra aktivitet diskuterades. 
 

Stuguthyrning 
Det nya priset för stuguthyrning har trätt i kraft. 
 
§ 9 Medlemsförslag trädäck Gamla Varvet 
Inget nytt att rapportera. 
 
§ 10 Medlemsförslag El på Gamla Varvet  
Christer för dialog med Ray om en förlängning av kontraktet efter år 2026, men får inga klara 
besked av Ray ännu. Styrelsen anser att det är ingen idé att investera i något innan vi vet 
om kontraktet blir förlängt. 
 
§ 11 Ny beachflagga KBK  
Ny “beachflagga” med KBK:s logga att användas utanför klubbhuset  levererades på mötet.  
  
§ 12 Kranförarmöte i höst 
Inget möte har hållits ännu, kallelse kommer.  
 
§ 13 Övriga frågor 
Telefonnummer kontrollerades på hemsidan för rättning. Ny skrivare är inköpt till kassören. 
 
 
§ 12 Nästa möte 



Nästa möte blir den 8 november kl 18:30. 
 

Vid protokollet Justeras
 

 
 
Benita Johansson Christer Jennemyr 

 


