Protokoll fört vid digitalt styrelsemöte i Kalmar Båtklubb måndagen den 18 januari
2021 (digitalt pga Coronapandemin)
Plats

Uppkopplade via Google Meet och telefon 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

§ 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 årsmötesprotokollet och det godkändes.
§ 4 Ekonomisk rapport
Ekonomin är fortsatt god, med undantaget att hyresinkomster uteblir pga pandemin.
§ 5 Övriga rapporter
Underhållsgrupp, Varvet Inget att rapportera.
Nyhetsbrev Ett nyhetsbrev går ut i början av februari med information om utbildning
till Förarbevis.
Festsamordnare Här är det Corona vakuum, nästkommande aktivitet är
Välkomstkväll för nya medlemmar i mars.
Stuguthyrning Inget uthyrt.

§ 6 Varvet - arrendet
Christer informerade om att Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska få köpa
marken. De i sin tur måste redovisa för Jordbruksverket om vad de tänker göra med marken,
samt söka tillstånd med tanke på att det är skog och åkermark. Kan ta ett par månader.
Därefter ska Lantmäteriet göra sitt. Ärendet väntas vara klart först till sommaren. Arrendet till
Weidlitz för 2021 beslöt styrelsen betala in i som vanligt nu i januari.

§ 7 Bulletinens vara eller inte vara
Styrelsen diskuterade om att slopa Bulletinen och styrelsen är inte enig om den ska fortsätta
tryckas upp eller inte. Allt finns digitalt via hemsidan, förutom medlemslistan. Det är lite av
tradition för några att ha en Bulletin i båten, men läses den? Årskostnaden för Bulletinen är
tryckkostnad ca 3000 kr samt porto ca 1800 kr. Styrelsen beslutade om att göra en
mejlförfrågan till medlemmarna, för att höra vad majoriteten vill. Christer ombesörjer det.
§ 8 Medlemsavgifter utskick
Ett mejlutskick med betalningsinformation kommer att gå ut till medlemmarna innan 1/3 för
att betalas innan 31/3.
§ 9 Förarbevis och utbildningar
Vi har tidigare informellt diskuterat frågan om utbildning. Bland annat har Vikingarna en
utbildning till Förarbevis som man kan få gå utan medlemskrav. Den går av stapeln den 18/2
(max 8 personer, Coronaanpassat) Det finns även utbildningar på annat håll, via nätet.
§ 10 Sponsorer
Kent och Christer ska gå igenom sponsorerna, sedan kan arbetet starta med att kontakta
dem.
§ 11 Kalmar Water Expo
Christer informerade om detta, oklart ännu om det blir av i år. Dock finns information kvar på
deras hemsida.
§ 12 Övriga frågor
Inga övriga frågor inkom.
§ 13 Nästa möte
Nästa möte bestäms till måndagen den 15 februari kl 18:30 i klubbstugan eller digitalt.

Vid protokollet

Justeras

Benita Johansson

Christer Jennemyr

