
 
 

Protokoll fört vid digitalt styrelsemöte i Kalmar Båtklubb måndagen den 15 februari 
2021 (digitalt pga Coronapandemin) 
 
Plats Uppkopplade via Google Meet i respektive hem  
 
Närvarande Christer Jennemyr, ordförande 

Kent Olofsson, kassör, vice ordförande 
Benita Johansson, sekreterare 
Mattias Håkansson, samordnare underhåll Varvet 
Git Jennemyr, samordnare Festkommitté 
Olof Jernold, suppleant 
Ulla Axelsson, suppleant 
 
 

 
§ 1 Mötet öppnas 
Christer hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen lästes upp och godkändes. 
 
§ 3 Föregående protokoll 
Benita läste upp styrelseprotokollet och det godkändes. 
 
§ 4 Ekonomisk rapport 
Ekonomin är fortsatt god, årets arrende för Gamla Varvet är inbetalt. 
 
§ 5 Övriga rapporter 

Underhållsgrupp, Varvet Inget att rapportera.  
Nyhetsbrev Ett nyhetsbrev går ut inom en vecka med information om Bulletinfrågan, 
utbildning, medlemsavgift och inställd Välkomstkväll. 
Festsamordnare Välkomstkvällen för nya medlemmar i mars får vi ställa in p g a 
pandemin 
Stuguthyrning Inget uthyrt. 
 

 
§ 6 Varvet - arrendet 
Christer berättade att han ringt till kommunen för att få ut lite mer information om köpet av 
marken, men erhöll i  princip ingen ny information. Länsstyrelsen och Jordbruksverket 
arbetar fortsatt med frågan om kommunens förvärvstillstånd av marken. 
 



 
 
§ 7 Bulletinens vara eller inte vara 
Mejlförfrågan till medlemmarna har gått ut och resultatet blev att majoriteten talar för att inte 
trycka upp denna i pappersformat. Styrelsen beslöt att det kommer att göras en digital 
version i pdf, som också är okej i GDPR-perspektiv. Den kan medlemmarna själva skriva ut. 
Om någon önskar få den i pappersformat går det i så fall att ordna. 
Så här blev resultatet: 

Skickade mejl              166 

Svarat               74 

Lägg ner Bulletinen   54 

Behåll Bulletinen      8 

Behåll som PDF                 6 

Ej tagit ställning, otydligt svar                5 

 
 
§ 8 Medlemsavgifter utskick 
Medlemsavgifter är genomgångna av Kent och avin kommer att mejlas ut innan 1:a mars. 
Till de medlemmar som inte har mejladress, postas avin. 
 
§ 9 Utbildning i KBK:s regi 
Kent informerade om ett förslag till utbildning. Han har läst om att andra klubbar har haft 
vuxenseglarkurs där man hyr ut och håller utbildning med egen båt. Med detta kan nya 
medlemmar inspireras till utbildning, att köpa segel- eller motorbåt, hålla klubben levande 
och främja ett rikare friluftsliv. 
Har vi några medlemmar som som vill lära ut hur man seglar eller hur man hanterar 
motorbåt, till andra eventuella medlemmar? 
Förslagsvis en lördag, söndag eller en vardagskväll, kanske en tur ut i sundet och tillbaka. 
 
§ 10 Sponsorer 
Kent informerar att sponsorerna är klara och totalt är det en sponsor mindre än förra året. 
 
§ 11 Takläckage i klubbstugan 
Christer informerade om att vi har en takläcka inne vid toaletten. Styrelsen beslöt att Kent 
och Christer ber om en offert från Beijers, om att byta hela taket. Sedan tar vi hjälp av några 
medlemmar vid takbytet. 
 
§ 12 Övriga frågor 
Inga övriga frågor inkom. 
 
§ 13 Nästa möte 
Nästa möte bestäms till måndagen den 22 mars kl 18:30 i klubbstugan eller digitalt. 



 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
 
 
Benita Johansson Christer Jennemyr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


