Protokoll fört vid styrelsemöte i Kalmar Båtklubb fredagen den 27 september 2021
Plats

Klubbstugan, Kullö

Närvarande

Christer Jennemyr, ordförande
Kent Olofsson, vice ordförande och kassör
Git Jennemyr, samordnare festkommittén
Mattias Håkansson, underhållsansvarig Varvet
Ulla Axelsson, suppleant
Olof Jernold, suppleant

§ 1 Mötet öppnas
Christer hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning

Christer gick igenom dagordningen. Denna godkändes.
§ 3 Föregående protokoll
Ulla läste upp styrelseprotokollet som godkändes.
§ 4 Ekonomisk rapport

Kent redovisade KBK:s ekonomi, vilken är fortsatt god.
Kommande räkenskapsår, fr.o.m. 1 oktober 2021, väntas en del större utgifter. Bl.a.
har klubbstugan nyligen försetts med nytt tak.
KBK betalar in en avgift till Svenska Båtunionen för varje medlem. Detta medför en
kostnad för klubben för de medlemmar som inte betalar in sin medlemsavgift i tid.
Beslut: Medlem som efter påminnelse inte betalar in sin medlemsavgift kommer,
enligt KBK:s stadgar, att avmarkeras som medlem.

§ 5 Övriga rapporter
- Underhållsgrupp, Varvet

Mattias meddelade att läget är under kontroll på Gamla Varvet. Höststädning
och vinterstängning är aktuell söndagen den 10 oktober. Mer information
kommer i nästa nyhetsbrev.
- Nyhetsbrev

Christer uppgav att nyhetsbrev kommer att skickas inför
städdagen.
- Festsamordnare

Git meddelade att information om kommande aktiviteter under hösten
kommer att meddelas i nyhetsbrevet.
- Stuguthyrning

Christer meddelade att stuguthyrningen är fortsatt god.
§ 6 Mulltoa Gamla Varvet

Christer meddelade att besked ännu inte kommit på KBK:s ansökan om bygdepeng.
§ 7 Årsmöte, valberedning

Git meddelade att årsmötet kommer att äga rum klockan 18.00 lördagen den 13
november 2021. Efter årsmötesförhandlingarna serveras en supé till en kostnad av
100:-/person.
Vi beslutade att även i år hyra festlokalen på Skälby. Detta för att alla ska kunna känna
sig trygga med att vistas i en större lokal utan trängsel.
Valberedningen; Peter Nilsson och Roland Kihl, bjuds in till nästa styrelsemöte.

§ 8 Takrenovering i klubbstugan

Mattias rapporterade att c:a 10 medlemmar under lördagen den 25 september plockade
ner det gamla taket på klubbstugan och transporterade bort detta.
Måndagen den 27 september påbörjade Herr Bygg AB arbetet med att lägga nytt tak.
Arbetet beräknas vara klart under vecka 39.

§ 9 Förarbevisutbildning i KBK:s regi

Christer har fått kontakt med Niklas Hellström som genom sitt företag ”This is
Houston” håller i navigationskurser. Niklas har presenterat en modell för förarbevis
för båt som styrelsen finner lämpligt utifrån de förfrågningar vi tidigare fått från
medlemmar.
Beslut: Vi beslutar att administrera seglingskursen som beräknas starta 17 januari
2022 i klubbstugan på Kullö. Mer information kommer i nästa nyhetsbrev.
§ 10 Övriga frågor

- Christer meddelade att KBK sedan maj 2020 och fram tills dags dato har fått 40 nya
medlemmar! Det känns väldigt roligt och inspirerande!
- Mattias informerade om att en medlem haft kontakt med honom angående
muddringen av Kullö småbåtshamn och önskar att vi lyfter frågan ”högre upp”. Detta
är en fråga KBK lyft återkommande bl.a. på de årliga båtsportmöten vi har med
Kalmar kommun, dock utan att några åtgärder vidtagits.
Beslut: KBK upprättar skrivelse ställd till Johan Persson, Kalmar kommun, och ber
om ett möte med honom angående muddringen av Kullö småbåtshamn och den
ökande växtligheten i samma hamn.
§ 11 Nästa möte

Nästa möte bestäms till måndagen den 25 oktober kl. 18.30 i klubbstugan.

Vid protokollet

Justeras

Ulla Axelsson

Christer Jennemyr

