
Protokoll fört vid styrelsemöte i Kalmar Båtklubb fredagen den 27 augusti 2021

Plats Visionsvägen 33

Närvarande Christer Jennemyr, 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.

§ 4 Ekonomisk rapport
Ekonomin är fortsatt god.

§ 5 Övriga rapporter
Underhållsgrupp, Varvet
Mattias informerade att solcellslampor som ska placeras vid grind och brygga på
Gamla Varvet är inköpta. Lamporna har ett standby-läge. Initiativet kommer från en
medlem.

Nyhetsbrev
Senaste nyhetsbrevet gick ut inför kräftskivan. Nästa planeras att gå ut inför höstens
städningar.

Festsamordnare
Git informerade att äntligen kunde föreningen genomföra en gemensam aktivitet,
genom kräftskivan. Det var 10 båtar, 24 personer och 4 hundar närvarande. Vinden
var ibland frisk västlig.I stället för lotterier genomfördes “OS på gamla varvet” med
grenar såsom kasta ringar, krocket,luftgevärsskytte, slå en pålstek på tid, rasera en
burkpyramid för att nämna några.



Stuguthyrning Uthyrningen är igång igen efter den 1/7.

§ 6 Utbildning i KBK:s regi
Nya tag tas nästa år, med att hitta småskaliga Coronaanpassade lösningar.

§ 7 Mulltoa Gamla Varvet
En bygdepeng ska sökas hos Kalmar kommun tillsammans med Skäggenäs
Bygdegårdsförening Svoif med ledning av oss innan 1/9. Vidare skötsel av toaletter ska
delas mellan oss och Svoif. Christer och Mattias har tagit fram offert på 120 000 kr och
styrelsen tänker ansöka om bygdepeng för 150 000 kr som ska täcka
anläggningskostnaderna. Efter att kommunens beslut inkommit, beslutar styrelsen  om vi
kommer gå vidare med att byta ut nuvarande latrinlösning mot två stycken mulltoaletter.
Styrelsen var inte helt enig till att byta ut toalettlösningen men vi inväntar beslutet från
kommunen om bygdepeng först innan vi går vidare. Inga kostnader ska belasta klubben,
utan bara medlemmars ideella arbete kommer att krävas för att sköta mulltoaletterna.

§ 8 Takrenovering i klubbstugan
Mattias informerade att HerrBygg i Kalmar AB kommer att påbörja sitt arbete den 27/9.
Fredagen den 24/9 kommer de att montera en ställning så vi kan ta bort takpannor, läkt och
sopa av taket under helgen. Klubben behöver också se till att byggmaterialet kommer på
plats till måndagen den 27/9.

§ 9 Pantamera
Christer informerade om att vi på ett medlemsinitiativ nu är anslutna till Pantamera. I
Miljöskjulet kommer det att finnas ett inkast där man kan lämna burkar och petflaskor som
sedan pantas och kommer Kalmar Båtklubb till godo.

§ 10 Övriga frågor
* Ett varmt tack till Kärstin Willman för grillen, som nu står i förrådet vid klubbstugan.
* Räcket på klubbstugan behöver målas, hälsar en medlem. Styrelsen bordlägger
frågan till våren.
* Nu kan man lämna in sin gamla 2-taktsmotor i projekt LOVA och få 2000 kr i
skrotvärde. Hanteringen ska ske genom en båtklubb och administreras av Länsstyrelsen.
* Klubbstugan har fått en ny toalett installerad hälsar Mattias vilket styrelsen riktar ett
tack till för hans engagemang.

§ 11 Nästa möte
Nästa möte bestäms till måndagen den 27 september kl 18:30 i klubbstugan. Därefter
startade styrelsens kick-off med en gemensam måltid och en mycket trevlig kväll
tillsammans.

Vid protokollet Justeras

Benita Johansson Christer Jennemyr


