
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Kalmar Båtklubb måndagen den 28 oktober 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. Bankbytet är nu utfört. Obs! Nytt 
swishnummer: 123 026 28 08. Det är uppdaterat på hemsidan. Bokföringsprogrammet ska 
bytas till Visma E-ekonomi. 
 
§ 5 Övriga rapporter 

Underhållsgrupp Varvet 
Mattias informerade att på senaste städdagen närvarade 10 personer. Vimpel är kasserad, 
lilla bryggan är bortforslad. Nu väntar vi på Länsstyrelsens godkännande om ny större 
brygga. En ny swish-skylt bör sättas upp till våren. 
  

IT-samordnare/Bulletin 
Nyhetsbrev angående städdag den 10/11 samt årsmöte med sista anmälningsdag den 10/11 
bör skickas i helgen.  
Vidare angående Bas, beslöts att ta den frågan senare, efter ekonomisystemet är bytt. Det 
har kommit fejk-mejl till styrelseledamöter, att flytta pengar till utlandet. Då det är svårt att 



helt undgå detta med tanke på att våra namn syns på hemsidan, får vi vara vaksamma och 
kritiska innan man svarar på liknande mejl. 
 

Festsamordnare 
Årsmötet stundar, det blir 2-rättersmeny med  kaffe och tårta. Det blir Änglamat som har ny 
meny att erbjuda sedan förra året. Ett trevligt och underhållande quiz bidrar Kent och 
Britt-Marie med. 
 

Stuguthyrning 
Inget nytt att informera. Tältet är nedmonterat. 
 
§ 6 Skrivelse till Kalmar kommun. Växtlighet i vattnet vid bryggorna på Kullö 
Styrelsen har tillsammans med fikagänget  skrivit en skrivelse och skickat in till kommunen 
om situationen i vattnet runt Kullö. Se bifogad bilaga. 
 
 
§ 7 Nya bord till Varvet och Kullö 
Åtta nya bord skall göras av Gymnasiesärskolans elever under vintern. Tack på förhand för 
deras engagemang. 
 
§ 8 Nytt golv i klubbstugan 
Ett varmt tack till Ola Andersson med son och Georg Karlsson för arbetet med att lägga in 
golvet i klubbstugan Åter tack för sponsringen av nya golvet till Susanne Fritzell. Klubben 
hedrar detta genom att ge henne ett ständigt medlemskap som stödmedlem. 
 
§ 9 Årsmötet dokumentation 
Dagordning, årsberättelse, revisionsberättelse, valberedning samt tryckning diskuterades. 
 
§ 10 Övriga frågor 
Christer informerade om att han har undersökt pris på en extra hjärtstartare. Det kostar 
mellan 10-15 000 kr. Frågan hålls levande och Christer jobbar vidare med detta under 
vintern. 
 
§ 11 Nästa möte 
Årsmöte med konstituerande möte den 16 november kl 18:00 i klubbstugan. 
 
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
 
 
Benita Johansson Christer Jennemyr

 
 



 
 

Bilaga: Skrivelse till Kalmar kommun 

 

 

Kalmar den 7 oktober 2019 

Skrivelse till Serviceförvaltningen och Servicenämnden, Kalmar kommun, angående 
växtligheten i vattnet runt bryggorna på Kullö. 

Våra medlemmar som hyr bryggplats har svårt att komma ut och in med sina båtar runt 
bryggorna på Kullö. Detta gäller samtliga bryggor. Eftersom djupet har minskat genom åren 
som gått, är det stor risk för grundstötning av segelbåtar. Propellrar och kylvattenintag sätts 
ur funktion av sjögräs och annan växtlighet i vattnet. Det är smalt i farleden sista biten in, så 
det skulle verkligen behöva åtgärdas genom muddring eller andra åtgärder. Där enslinjen tar 
slut i väster bör det finnas en grön och en röd prick, som gör det säkert att gira styrbord eller 
babord. 

När kommunen ser över andra vattenområden, önskar vi att ni även ser över situationen 
som är svår för oss på Kullö. 

Vi lever och verkar för ett levande båtliv, har ett flöde in med nya medlemmar som är med 
och för klubben framåt. Det sista vi vill är att båtlivet ska minska i klubben och vår kommun, 
som har sådana fina förutsättningar för ett bra båtliv. 

Om kommunen kan hjälpa oss med de beskrivna förbättringarna vid bryggorna skulle det 
gynna samtliga båtägare och kommuninvånare, även de som inte är medlemmar. Även 
kanotister, sup-användare (ståupp-paddling), slipanvändare och de som rör sig i området 
skulle uppskatta mindre växtlighet i vattnet. 

Med vänliga hälsningar 

Styrelsen Kalmar Båtklubb 

gnm Christer Jennemyr/ Ordförande 

 


