Protokoll fört vid styrelsemöte i Kalmar Båtklubb måndagen den 14 september 2020 i
klubbstugan.
Plats

Kullö Klubbstuga

Närvarande

Christer Jennemyr, ordförande
Kent Olofsson, kassör, vice ordförande
Benita Johansson, sekreterare
Mattias Håkansson, samordnare underhåll Varvet
Git Jennemyr, samordnare Festkommitté
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, som godkändes.
§ 3 Föregående protokoll
Benita läste upp de två senaste protokollen, vilka godkändes.
§ 4 Ekonomisk rapport
Ekonomin ser bra ut, trots minskad uthyrning under våren.
§ 5 Övriga rapporter
Underhållsgrupp, Varvet
Bryggan och spången är klar. Den blev jättebra. Det blev inte så många inköp
som belastade kassan, eftersom kommunen gett oss många delar av bygget.
Nyhetsbrev
Christer skickar ut nytt nyhetsbrev inför nästa städdag den 11 oktober samt
lite information om kommande årsmöte.
Festsamordnare
Närmast anstår städdagen på Gamla Varvet, ingen gemensam korvgrillning
utan var och en tar med sig egen förtäring.
Stuguthyrning, brev medlem, ny hyresinformation
Ett brev från en medlem har inkommit angående en störande fest, både i form
av högt ljud samt glassplitter dagen efter vid skjulen. Medlemmen sov över i båten för tidig
avgång dagen efter. Christer har besvarat medlemmen och har kontaktat hyresgästerna

angående den aktuella kvällen för att förhindra att detta inte upprepas. Hyresgästen hade
fått objudna gäster från två håll.
Styrelsen beslöt att att från 1/10 höja hyran till 1500 kr. Under högsäsongen,
sommarperioden mellan 1/6-31/8, blir hyran 1800 kr då ingår också partytältet. För
medlemmar är hyreskostnaden än så länge oförändrad, 600 kr.
§ 6 Varvet, arrende. torrdasset - tömning
Marken är till salu, de sista två anbuden håller på att slutföras, anbudstiden gick ut 28/8.
Vårt arrende går ut 2026. Styrelsen bevakar detta på avstånd.
Tömning av latrinkärlen har fungerat dåligt i sommar. Mattias och Christer försöker hitta en
annan lösning med Pelle Hallström.
§ 7 Årsmöte
Årsmötet planeras att hållas på Skälbys festlokal i stället för i klubbstugan. Där är mycket
rymligare där och lättare att hålla avstånd. Maten kommer också att Corona-anpassas.
§ 8 Medlemsförslag Boappa.se
Ett medlemsförslag har inkommit att denna app finns anpassad för båtklubbar. Styrelsen
diskuterade fördelar och nackdelar med appen, och beslöt att klubben har redan bra
samarbete med Båtunionen. Styrelsen tackar dock för tipset, det är bra med engagerade
medlemmar.
§ 9 Medlemsförslag “Driva på att båtplatser hålls välstädade”
Ett medlemsförslag har inkommit om att klubben bör driva på så att
båtuppläggningsplatserna på Kullö hålls välstädade. Styrelsen kommer att verka för att
Kullös båtplatser hålls städade genom kontakt med kommunen, som ansvarar för platserna.
§ 10 Medlemsförslag Bjuda in studenter till “Prova på båtlivet”
Ett medlemsförslag har inkommit angående att klubben kan bjuda in studenter från t ex
Linneuniversitet, för att låta dem få inblick i båtlivet. Styrelsen diskuterade förslaget och
beslöt att klubben ska engagera befintliga och nya medlemmar i första hand.
§ 11 Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.
§ 12 Nästa möte
Nästa möte bestäms till måndagen den 19 oktober kl 18:30 i klubbstugan.

Vid protokollet

Justeras

Benita Johansson

Christer Jennemyr

