Protokoll fört vid digitalt styrelsemöte i Kalmar Båtklubb måndagen den 26 april 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
Ulla Axelsson, 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 med justeringen att det var 2 bänkar
som Kent tagit hem från Varvet för att tillverka nya.
§ 4 Ekonomisk rapport
Ekonomin är fortsatt god. Alla sponsorer har gjort sin inbetalning och nästan alla
medlemsavgifter har inkommit.
§ 5 Övriga rapporter
Underhållsgrupp, Varvet
Varvet är så gott som redo inför kommande säsong. Det var 10 tappra medlemmar
på senaste städdag, arbetet flöt på bra. Det är bara tältet kvar att resa.
Kent erbjöd sig att ta hjälp av sina elever en dag och resa tältet.
Styrelsen diskuterade att köpa nya cementrör till grillarna och göra en höj- och
sänkbar ställning till grillgallret.
Nyhetsbrev
Ett nyhetsbrev gick ut innan städdagen som planerat.

Festsamordnare
Git meddelar att planen är för städdagen den 9 maj bjuda på korvgrillning och fika.
Valborgsfirandet blir inställt och även musikkvällen 4 juni. Midsommarfirandet är
också inställt i klubbens regi. Men Gamla Varvet är inte stängt, utan man får besöka
det som vanligt med social distansering och eget ansvar.
Stuguthyrning Studentveckan har bokningar men det är ännu oklart om det går att
genomföra med rådande restriktioner.

§ 6 Varvet - arrendet
Christer berättade att beslutet är taget av Länsstyrelsen, att kommunen får förvärvstillstånd
att köpa marken. Ett glädjande besked för klubben. Christer, Mattias och Kent ska träffa
kommunen den 20/5 ute på Gamla Varvet för att diskutera frågor rörande klubbens
verksamhet där.
§ 7 Utbildning i KBK:s regi
Pga Corona ligger utbildningen på is i år. Ett par stycken,som har visat intresse,
blir kontaktade av Christer och Kent för ev enskild utbildning.
§ 8 Takrenovering i klubbstugan
Kent informerade om att offert har kommit från Roffes Plåt, Drags Plåt och Beijers. Styrelsen
beslöt att gå vidare med Beijers offert, som har bäst pris, samt undersöka om viss
hantverkshjälp kan köpas in för en rimlig summa.
§ 9 Båtsportsmöte med kommunen
Carsten, Christer och Mattias deltog digitalt. Ännu har inget protokoll kommit från mötet, men
enligt deras egna anteckningar informerades/togs följande upp:
● Ett båtbottentest har utförts och en ytterligare möjlighet att testa sin båt ska göras
under 5 dagar i maj. En båtbottentvätt ska installeras till årets säsong som ska drivas
av kommunen till en början. Oklart var den ska installeras.
● Båtplatsbokning kommer att bli digitalt från och med 3 maj i år.
● Muddring - kommunen ska ta in pris per kubikmeter.
● Elstoplar på samtliga bryggor ska bytas
● Önskan om att rensa tallarna bakom klubbstugan
● En röd och grön prick är lagda vid inseglingen till Kullö
● Container finns utplacerad på Kullö för hushållssopor.
§ 10 Muddring beväxning Kullö
Vi påpekade på båtsportsmötet att öka tillgängligheten gällande djupet vid
toatömningsstationen vid utrustningsbryggan på Kullö Kommunen inväntar pris per
kubikmeter från externa aktörer. Efter det ska politikerna besluta.
Kalmar båtklubb har för avsikt att följa frågan med muddring kontinuerligt med kommunen.
§ 11 Tack för veden
Kalmar Båtklubb tackar Lasse Lennander för veden som vi fått till Gamla Varvet inför
säsongen.

§ 11 Övriga frågor
Inga övriga frågor inkom.
§ 13 Nästa möte
Nästa möte bestäms till måndagen den 31 maj kl 18:30 i klubbstugan eller digitalt.

Vid protokollet

Justeras

Benita Johansson

Christer Jennemyr

