Protokoll fört vid styrelsemöte i Kalmar Båtklubb måndagen den 2 december 2019
Plats

Kullö Klubbstuga, Kalmar

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. Christer hälsade särskilt
välkommen till nya suppleanten Olof Jernold.
§ 2 Godkännande av dagordning
Christer presenterade dagordningen vilken godkändes.
§ 3 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll upplästes och godkändes.
§ 4 Ekonomisk rapport
Kent redovisade KBK:s ekonomi vilken är fortsatt god.
§ 5 Övriga rapporter
Underhållsgrupp Varvet
Mattias informerade om att Länsstyrelsen har godkänt nya bryggan. Grundfundament är
redan lagd. Styrelsen tackar Kenneth, Mattias, Kent och Peter Nilsson för deras insats. Nu
är allt förberett inför vårens slutförande av bryggan.
IT-samordnare/Bulletin
I veckan träffas Kent och Christer för att undersöka överföring av medlemsregistret till Bas.
Nyhetsbrev med julhälsning och kalendariet för 2020 kommer att gå ut innan jul.

Festsamordnare
Git sammanfattade senaste årsfesten med årsmötet, som en mycket trevlig och lyckad fest.
God mat och glada medlemmar samt ett underhållande och klurigt quiz. 30 medlemmar
närvarade.
Stuguthyrning
Stuguthyrningen rullar på. 2 studentuppvaktningar i juni är redan bokade och betalade.
Städdag 10 november på Kullö
Det var full aktivitet av pigga medlemmar med lövräfsning, rensning av hängrännor,
fönsterputsning mm och korvgrillning.
§ 6 Kalendarium 2020
Kalendarium för året som kommer gicks igenom. Nyhet för i år är att en Välkomstkväll för
nya medlemmar kommer att införas, den 18 mars kl. 19-21.
§ 7 Nycklar till klubbstugan
Kent berättade att fler nycklar behöver beställas, och att de är dyra. Styrelsen beslutade att
depositionsavgiften höjs till 350 kr, vilket är ett självkostnadspris.
§ 8 Tack för TV:n
Styrelsen tackar Roland Kihl för den fina TV:n han har skänkt till klubben. Den står nu på
plats i klubbstugan.
§ 9 Nytt kök
Kenneth presenterade förslag till nytt kök till stugan. Styrelsen beslöt att genomföra en
renovering av köket. Därför blir det ett uthyrnings-stopp under februari månad. Kenneth, Git
och Benita planerar vidare och träffas på Ikea den 18/12 kl. 13 för att se närmare på detta.
10 Övriga frågor
Kent visade ett brev från Daniel Ivarson, Slottsbron om att få köpa en klubbnål. Kent har
skickat en från vår klubb.
Ulla forskar vidare om det går att få bidrag till en extra hjärtstartare, så vi slipper flytta den vi
har sommartid till Varvet från klubbstugan.
§ 9 Nästa möte
Nästa möte bestäms till onsdagen den 22 januari kl 18:30 i klubbstugan.
Vid protokollet

Justeras

Benita Johansson

Christer Jennemyr

