Protokoll fört vid digitalt styrelsemöte i Kalmar Båtklubb måndagen den 31 maj 2021
(digitalt pga Coronapandemin)
Plats

Uppkopplade via Google Meet i respektive hem

Närvarande

Christer Jennemyr, ordförande
Kent Olofsson, kassör, vice ordförande
Benita Johansson, sekreterare
Mattias Håkansson, samordnare underhåll Varvet
Git Jennemyr, samordnare Festkommitté
Olof Jernold, suppleant

§ 1 Mötet öppnas
Christer hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen lästes upp och godkändes.
§ 3 Föregående protokoll
Benita läste upp styrelseprotokollet och det godkändes.
§ 4 Ekonomisk rapport
Ekonomin är fortsatt god.
§ 5 Övriga rapporter
Underhållsgrupp, Varvet
Tältet är monterat och förberett för sommarsäsongen.
Nyhetsbrev
Inget nytt att rapportera.
Festsamordnare
Det ser ut som att kräftskivan i augusti går att genomföra, enligt aviserade lättnader i
restriktioner från folkhälsomyndigheten. Git återkommer med mer information längre
fram.
Stuguthyrning Studentveckan har bokningar men det är ännu oklart om det går att
genomföra med rådande restriktioner, där maxantalet är 8 st fram till den 1/7.

§ 6 Varvet - arrendet
Christer, Kent och Mattias har varit på möte på Varvet med kommunen den 20/5 och där
togs det bland annat upp om att få till en bättre toalettlösning på Gamla Varvet. Det finns en
bygdepeng som klubben och SVOIF Skäggenäs Villa- och intresseförening, kan ansöka om för
att bekosta och installera en förbränningstoalett. Bygdepengen söks hos kommunen och
sedan får föreningarna gemensamt ansvara för underhållet.
§ 7 Utbildning i KBK:s regi
Inget nytt än, frågan hålls levande och avvaktar eventuella lättnader i Coronarestriktionerna.
§ 8 Takrenovering i klubbstugan
Kent informerade och styrelsen beslöt att HerrBygg i Kalmar AB ska lägga nya taket i höst.
Klubben förbereder avklädning av det gamla taket med ställningar som HerrBygg reser upp
åt oss.
§ 9 Tack för gräsklipparen
Christer informerade att Ostkustens Trädgårdsservice har sponsrat klubben med en
begagnad gräsklippare. Vi riktar ett varmt tack till Edward Pockar på Ostkustens
Trädgårdsservice.
§ 10 Övriga frågor
Christer har pratat med Ulf Palmberg, SVOIF Skäggenäs Villa- och intresseförening, om att
sätta upp en översiktsskylt om marken och vad den har använts till förr. Denna skylt skulle
stå innanför staketet på vårt område, så gäster som kommer sjövägen också kan ta del av
historien. Styrelsen beslöt att köpa in en sådan skylt.
Minnesanteckningar från vårens båtsportmöte med kommunen har inkommit och lagts till
handlingarna.
§ 13 Nästa möte
Nästa möte bestäms till tisdagen den 27 augusti kl 18:30 hos Christer och Git.

Vid protokollet

Justeras

Benita Johansson

Christer Jennemyr

