
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Kalmar Båtklubb torsdagen den 12 september 2019 
 
Plats Kullö Klubbstuga, Kalmar  
 
Närvarande Christer Jennemyr, ordförande 

Kent Olofsson, kassör 
Rickard Runne, vice ordförande 
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.  
  
§ 4 Ekonomisk rapport 
Kent redovisade KBK:s ekonomi vilken är fortsatt god. Meddelade också att byte av 
nuvarande bank ska ske. Ny bank blir Handelsbanken. Christer och Kent genomför detta. 
 
§ 5 Övriga rapporter 

Underhållsgrupp Varvet 
Mattias informerade om att vi kan få en nyare flytande del till “lilla bryggan” av kommunen 
mot att vi forslar bort den gamla flytbryggan. Styrelsen beslutar att tacka ja till erbjudandet. 
Vidare informerade Mattias att tältet är demonterat för vintern. 
 

IT-samordnare/Bulletin 
Nyhetsbrev angående kräftskivan har gått ut. Nästa nyhetsbrev kommer inför städdagen 
Varvet den 13 oktober, städdag Kullö 10 november och årsmötet 16 november. 
Vidare planerar Rickard och Kent träffas runt den 20 oktober för att byta ekonomisystem och 
medlemsregister till Bas, istället för som nu via två olika program. 
 
 



 
Festsamordnare 

Det firades midsommar på Gamla Varvet. Då invigdes också det fina trädäcket! Ett 30-tal 
personer var med. 
Kräftskivan den 24 augusti genomfördes enligt tradition, 20-25 personer slöt upp. 
 

Stuguthyrning 
Inget nytt att informera. 
 
§ 6 Medlemsförslag om el på Gamla Varvet 
Christer och Mattias har arbetat med frågan en längre tid. De har fått offerter och pratat med 
klubbmedlemmar. Då intresset falnat från medlemmar och kostnaderna bedöms bli för höga 
i förhållande till intresset, lägger styrelsen ner frågan tills vidare.  
 
 
§ 7 Växtlighet i vattnet vid bryggorna på Kullö 
Styrelsen diskuterade den rikliga växtligheten runt Kullös bryggor. En del medlemmar 
kommer inte ut med sina båtar.  De har ingen kylning när de kör ut och  propellrar sätts igen. 
Styrelsen beslutade att Benita och Rickard gör en skrivelse till Serviceförvaltningen på 
kommunen för att påverka i ärendet. 
 
 
§ 8 Nytt golv i klubbstugan 
Christer visade en katalog och ett prov på ett slitstarkt träliknande golv som egentligen är ett 
vinylgolv från Pergo. Delar av styrelsen träffas i morgon på Hagbloms för att välja golv och få 
offert. Susanne Fritsell donerar golvet till klubben. 
 
 
§ 9 Tack för segelbåt i bordsmodell 
Styrelsen tackar Stefan Mellstrand för den fina modellsegelbåten klubben fick i gåva. Den 
pryder nu sin plats i klubbstugan. 
 
 
§ 10 Medlemsförslag funktionsnedsättningsskylt lilla bryggan 
Ett medlemsförslag har inkommit, att montera en skylt på lilla brygga som ska ge företräde 
för de medlemmar som är mindre rörliga. Alternativ diskuterades: Om man kan ha en 
fungerande öppen dialog när behovet uppstår. Tankar gick även att kanske sätta upp tydlig 
information på informationstavlan på ordinarie brygga. Styrelsen jobbar vidare med frågan. 
 
 
§ 11 Övriga frågor 
Styrelsen diskuterade att eventuellt köpa in en extra hjärtstartare så vi har en både på 
Gamla Varvet och en vid klubbstugan. Christer undersöker om det går att få ett bidrag för 
det tills nästa möte. 
 
 



§ 9 Nästa möte 
Nästa möte bestäms till måndagen den 28 oktober kl 18:30 i klubbstugan. 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
 
 
Benita Johansson Christer Jennemyr

 
 
 
 


