
Protokoll fört vid styrelsemöte i Kalmar Båtklubb måndagen den 25 oktober 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
Benita Johansson, sekreterare
Peter Nilsson, valberedning
Roland Kihl, valberedning

§ 1 Mötet öppnas
Christer hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning
Christer gick igenom dagordningen. Denna godkändes med ändringen att § 8 byter
plats till § 3 efter önskemål av valberedningen. § 8 togs efter valberedningens redogörelse.

§ 3 Valberedningen
Peter och Roland gick igenom posterna och alla styrelseposter är fyllda. En del nya namn
har dykt upp, vilket är roligt. Valberedningen har gjort ett jättebra jobb.

§ 4 Ekonomisk rapport
Kent redovisade KBK:s ekonomi, vilken är fortsatt god.
Takarbetet är till största delen betalat, bara lite småfakturor kvar som inte löpt ut än.

§ 5 Övriga rapporter
- Underhållsgrupp, Varvet
Mattias meddelade att städningen avlöpte med god uppslutning. Borden står
under presenning och badstegen är upptagen för vintern.



- Nyhetsbrev
Christer meddelade att nyhetsbrev skickades inför städdagen och innehöll även
information om årsmötet. Efter nyhetsbrevet har ännu ett mejl skickats från Bas
(Båtunionens medlemsregister) med information om nya taxor och avtal för
bryggplats. Ett till nyhetsbrev går ut inför städdagen och årsmötet, en vecka
innan städdagen.

- Festsamordnare
Git informerade om att det grillades korv på städdagen på Gamla Varvet i
vanlig ordning.

- Stuguthyrning
Christer meddelade att stuguthyrningen går bra. Smålands Båtförbund kommer
att ha tillgång till lokalen den 7 november på dagtid, och de önskar att någon
eller några från styrelsen kommer och presenterar klubben. Kent och Christer
kommer närvara.

§ 6 Mulltoa Gamla Varvet
Christer meddelade att vår ansökan om bygdepeng till mulltoa på Gamla Varvet fick
avslag p g a att medsökande förening, Skäggenäs Bygdegårdsförening, redan fått
medel till annat projekt i år. Vi fick rådet att pröva ansökan inom kommunens
miljöpengsstöd istället. Styrelsen har inte hunnit undersöka detta vidare, och Christer
meddelar att styrelsen återkommer i frågan.

§ 7 Muddring Kullö
Svar har kommit på inskickad skrivelse till Johan Persson: Just nu pågår budgetarbetet
i kommunen. I budgeten finns inskrivet att muddring ska utföras i Kullö småbåtshamn
och medel ska delas med projektet LifeSure i Malmfjärden som ska slutföras under
2022.

§ 8 Föregående protokoll
Föregående protokoll lästes upp av Benita efter att valberedningen hade redogjort för
sitt arbete. Protokollet godkändes.

§ 9 Årsmöte
Git informerade att mat kommer att beställas från Änglamat. Det blir förrätt, varmrätt
och kaffe med tårta. Anmälan för alla som vill äta efter mötet senast 7 november, samt
meddela eventuella allergier till Git eller Gunilla. Christer hälsar att han kommer att
författa en verksamhetsberättelse som skickas till styrelsen som han vill att resten av
styrelsen läser igenom och kommer med eventuella synpunkter i god tid innan mötet.



§ 10 Takrenovering klubbstugan
Mattias informerar att takrenoveringen har varit ett väl genomfört projekt med tappra
medlemmar som jobbat på jättebra. Firma HerrBygg slutförde arbetet till belåtenhet.
Ett varmt tack från styrelsen till alla berörda.

§ 11 Förarbevisutbildning i KBK:s regi
4 stycken anmälningar har inkommit än så länge. Vi behöver bli minst 6 stycken för att
kunna genomföra utbildningen informerar Christer.

§ 12 Ny kommunal taxa för båtplatser från 2022
Båtplatserna kommer nu att bli digitala och kan ses på en kommunal webbplats. Från och
med 2022 måste man själv logga in på kommunens hemsida med bank-id och betala “sin”
båtplats varje år. Gör man inte det, riskerar man att bli av med “sin” plats om någon annan
kommer före och ser att den ser “ledig” ut i portalen. Men vad händer om man glömmer eller
om man inte har bank-id? Något som styrelsen kommer att ta upp på höstens båtsportmöte.

§ 13 Loppis
Ett medlemsförslag har inkommit på att ha en loppis, likt en garageloppis, där man kan sälja
båtprylar man inte använder längre. Styrelsen beslutar att en lördag i vår inbjuder klubben till
en loppis på Kullö i var och ens hangar, båtuppläggninsplats eller vid klubbstugan.

§ 14 Tack från Karin
Karin Söderlund tackar Kalmar Båtklubb för kondoleanserna vid P-O Nordstrands bortgång.

§ 15 Övriga frågor
Ett förslag inkom om att arrangera två sjösättningsdagar på vår/höst där Patrik (kranförare)
kan ställa upp och köra traktor till och från kranen. Om annan kranförare kan sköta kranen
så går upptagningar/sjösättningar smidigare. Styrelsen beslutade inget ännu.
Båtlyften och swishbetalningarna har gått jättebra, hälsar Kent och tackar samtliga
kranförare för gott engagemang.

Styrelsen har väckt frågan om att få till en ny kranförarutbildning, så fler kan bli kranförare.
Styrelsen tar upp detta på nästa båtsportmöte.

§ 16 Nästa möte
Nästa möte blir ett konstituerande möte direkt efter årsmötet den 13 november kl.
18.00 på Skälby.

Vid protokollet Justeras

Benita Johansson Christer Jennemyr


