Protokoll fört vid styrelsemöte i Kalmar Båtklubb fredagen den 14 juni 2019
Plats

Visionsvägen 33, Kalmar

Närvarande

Christer Jennemyr, ordförande
Kent Olofsson, kassör
Benita Johansson, sekreterare
Mattias Håkansson, samordnare underhåll Varvet
Ulla Axelsson, suppleant
Git Jennemyr, suppleant

§ 1 Mötet öppnas
Christer hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning
Christer presenterade dagordningen vilken godkändes.
§ 3 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes med rättelse: Det är kommunens
vision fram till 2020 att uppdatera sjökorten för Västra sjön med fortsättning norrut i
kommunen.
§ 4 Ekonomisk rapport
Kent redovisade KBK:s ekonomi vilken är fortsatt god.
§ 5 Övriga rapporter
Underhållsgrupp Varvet
Mattias informerade att staketet är förlängt för att hindra korna att komma in via
strandkanten. Vidare har Lasse Lenander skänkt ved till Varvet, styrelsen passar på att
framföra ett varmt tack för det.
IT-samordnare/Bulletin
Nyhetsbrev angående midsommar gick ut 9 juni. Efter semestern undersöks alternativet att
använda medlemsregistret och ekonomiprogrammet via Bas, i stället för som nu via två olika
program.
Festsamordnare
Valborgsmässofirande var välbesökt och trevligt. Styrelsen tackar för Quiz:et av Christer.
Sommarkvällen var också välbesökt, ca 35 st. Johan Gustavsson sjöng och spelade.

Midsommar kommer att firas traditionsenligt samt invigning av det nya trädäcket och
partytältet.
Stuguthyrning
Tältet har funnits att hyra under studenthelgen.
Eskader Ekenäs
3 båtar och en bil slöt upp till eskaderseglingen. Delar av Ekenäs styrelse var med, och alla
hade en trevlig kväll tillsammans. Det blev seglarväder både till och från Ekenäs, som
avslutades på Gamla Varvet där tältet monterades.
§ 6 Medlemsförslag om Trädäck på Gamla Varvet
Mattias informerar att han endast fått positiva reaktioner, till det fina trädäcket som fick ett
fint staket runt om också. Styrelsen riktar ett stort tack till Mattias för detta projekt.
§ 7 Övriga frågor
Ett förslag inkom från styrelsen om att eventuellt montera en dörr från gaveln på förrådet, så
att man lättare kommer åt stolarna.
§ 8 Nästa möte
Nästa möte bestäms till torsdagen den 12 september kl 18:30 i klubbstugan.

Vid protokollet

Justeras

Benita Johansson

Christer Jennemyr

