
 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Protokoll för styrelsemöte i Kalmar Båtklubb  

måndag kl 18.30 2021-12-13. 

 

Plats: Klubbstugan, Kullö 

Närvarande:  

Christer Jennemyr, ordförande 

Kent Olofsson, vice ordförande och kassör 

Mattias Håkansson, underhållsansvarig Varvet 

Olof Jernold, sekreterare 

Ulla Axelsson, suppleant 

Margareta Karlsson, suppleant 

 

1. Mötet öppnas 

Christer förklarade mötet öppnat. 

 

2. Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkändes. 

 

3. Föregående protokoll /Olof 

Föregående protokoll godkändes. 

 

4. Ekonomisk rapport, /Kent 

Kent redovisade ekonomin, den är fortsatt god. 

 

5. Övriga rapporter 

Underhållsgrupp, Varvet, /Mattias 

Mattias meddelade att ingen verksamhet har genomförts 

sedan senaste styrelsemötet. 
 



Nyhetsbrev, /Christer 

 Ett nyhetsbrev är planerat innan jul. 

 Två meddelanden har gått ut sedan senast: 

 Påminnelse om att betala båtplatser till kommunen. 

Protokoll från båtsportsmötet som klubben hade med 

kommunen. 
 

Festsamordnare, /Git 

 Årsmötet hade 32 deltagare.  

Christer meddelade att inget är på gång i närtid. 

 

Stuguthyrning ny taxa /Christer  

Styrelsen beslutade om ny taxa from januari 2022 

 Vinter: Ej medlem 1800/ Medlem 900 

 Sommar: Ej medlem 2100/ Medlem 900 

 

Båtsportsmöte/Mattias o Christer 

 Protokoll från mötet kommer att läggas ut på 

hemsidan. 

 

6. Mulltoa Gamla Varvet/Christer 

Styrelsen jobbar vidare med en bättre lösning av toalettbehovet vid gamla 

varvet. Bidragspengar var slut för i år. Ny ansökan om bidrag skickas i 

början av 2022. 

 

7. Muddring Kullö 

Frågan togs upp på båtsportsmötet. Servicenämnden återkommer om 

besked. Styrelsen fortsätter att bevaka frågan. 

 

8. Förarbevisutbildning i KBK:s regi/Christer 

Förarbevisutbildning kommer att börja i januari. Styrelsen skickar ut 

information till de som är anmälda. 

 

9. Program 2022 

Program för klubbverksamheter fastställdes. 

Detaljer om eskadersegling är inte klara. Närmare information kommer 

under våren. 

 

10. Medlemsavgifter 

Diskussion om höjning av medlemsavgifter fördes.  



 

11. Revidera stadgarna 

Befintliga stadgar är ålderdomliga och behöver uppdateras. 

Styrelsen tar hjälp av Thomas Mattson för att ta fram ett nytt förslag till 

stadgar. 

 

12. Kalmar Waterexpo 

Kalmar Waterexpo är planerat att genomföras 13-15 maj. Klubben är 

inbjuden att delta utan kostnad. Vi kommer att ha en representation där. 

Representanter för klubben har varit på informationsmöte. 

 

13. Övriga frågor 

a) Vi har blivit informerade om att kranförarutbildning inte kommer att 

bekostas eller arrangeras av kommunen. Styrelsen bedömer att vi 

klarar behovet i år men det kommer att behöva fyllas på med 

kranförare inom något eller några år. Frågan bordläggs tills vidare. 

 

b) Styrelsen undersöker om det finns behov och möjlighet att ta in extra 

städhjälp för städning av klubbstugan. 

 

14. Nästa möte 

24:e januari 18:30 i klubbstugan. 

 

 

 


