
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Kalmar Båtklubb måndagen den 22 januari 2020 
 
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 
Kenneth Sylvander, sakkunnig kök 
 

 
§ 1 Mötet öppnas 
Christer hälsade alla välkomna och förklarade decenniets första möte 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.  
 
§ 5 Övriga rapporter 

Underhållsgrupp Varvet 
Inget nytt att rapportera. 
 

IT-samordnare/Nyhetsbrevet 
Ansvarig för nyhetsbrevet är inte utsedd ännu. Christer jobbar vidare med den frågan. 

 
Festsamordnare 

Inget nytt att rapportera. Det evenemang som står på tur är 18 mars, då vi har en träff för 
nya medlemmar. 
 

Stuguthyrning 
Stuguthyrningen pausas under februari månad till förmån för köksrenoveringen. 
 



§ 6 Medlemsregister, Bas, Avisering, Bulletin 
Överföring av medlemsregistret till Bas gicks igenom av Kent och Christer, som fått en dags 
utbildning av Båtunionen. Styrelsen beslöt att i år skicka ut medlemsavgiften med 
OCR-nummer till de som har e-post, samt vanlig post till de övriga. På prov kommer 
Klubbulletinen i år att finnas för avhämtning i klubbstugan. Det kommer även att finnas några 
ex i den gröna brevlådan på ytterväggen, för de medlemmar som inte har nyckel. Man kan 
även begära att få den hemsänd via vanlig post. 
 
§ 7 Nytt kök 
Köksplaneringen gicks igenom. Kenneth, Git och Benita har varit på Ikea och gjort en 
grovplanering av nytt kök, med luckor, stommar och bänkskiva. Spis, kolfilterfläkt och 
diskmaskin ska även köpas in. Sedan återstår ev. kakel eller väggskiva. Det beslutas i ett 
senare skede. 
 
§ 8 Hjärtstartare 
Ulla har undersökt möjligheterna till sponsring till en extra hjärtstartare. Ingen har visat sig 
villig att sponsra i nuläget. Styrelsen beslutade att bordlägga frågan tills vidare, eftersom 
kostnaden är ca 16000 kronor. 
 
§ 9 Nästa möte 
Nästa möte bestäms till onsdagen den 4 mars kl 18:30 i klubbstugan. 
 
 
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
 
 
Benita Johansson Christer Jennemyr

 
 
 
 
 
 


