
  
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Kalmar Båtklubb måndagen den 21 januari 2019 
 
Plats: Närvarande: 
Klubbstugan 

Christer Jennemyr, ordförande 
Kent Olofsson, kassör 
Benita Johansson, sekreterare 
Rickard Runne, vice ordförande 
Mattias Håkansson, Samordnare Underhåll Varvet  
Git Jennemyr, suppleant 
Ulla Axelsson, suppleant 

 
§ 1 Mötet öppnas 
Christer hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
Christer presenterade dagordningen vilken godkändes. 
 
§ 3 Föregående protokoll 
Föregående protokoll från årsmötet upplästes och godkändes. 
 
§ 4 Ekonomisk rapport 
Kent redovisade KBK:s ekonomi för styrelsen. Ekonomin ser fortsatt god ut. 
 
§ 5 Övriga rapporter 
 

Underhållsgrupp Gamla Varvet 
Inget nytt att rapportera. 
 

IT-samordnare/Aktuella Nyhetsbrev 
Bulletinen och dess innehåll gicks igenom. Vi ska lägga dit texten “stöd våra sponsorer - de 
stöder oss” som även finns på vår hemsida. 
 

Festsamordnare 
Git informerade om myskvällen som är i antågande den 1 februari. Styrelsen beslutade att 
åter boka Johan G till samma pris som förra året till musik-o grillkvällen 5 juni. 
 

Stuguthyrning 
Christer har haft många förfrågningar nu inför våren, så intresset har vaknat till. 
 



§ 6 Medlemsförslag trädäck Gamla Varvet 
Preliminärt planerar Mattias med underhållsgruppen att förse Gamla Varvet med reglar till 
trädäcket helgen 6-7 april. Då finns möjlighet att påbörja arbetet redan 13 april, dagen innan 
städdagen. 
 
§ 7 Medlemsförslag  El på Gamla  Varvet 
Inget nytt att rapportera, frågan bordläggs till efter sommaren. 
 
§ 8 Eskadersegling 
Eskadersegling planeras den 6 juni, dagen efter vår musik- o grillkväll den 5 juni på Kullö. Vi 
tar oss till Ekenäs för trevlig gemenskap. Dock med reservation för väder och vind. Mer info 
kommer. 
 
§ 9 Partytält 
Styrelsen beslutade att köpa nytt partytält med storleken 10 x 15 m till Gamla Varvet. 
Styrelsen beslutade även att erbjuda att hyra det gamla partytältet i samband med 
stuguthyrning mot en kostnad av 1000 kr där montering/demontering ingår. 
 
§ 10 Sponsorer 
Sponsorer är så gott som klara att faktureras av Kent, efter en sista koll med Uffe, samt 
Rickard undersöker sponsoren Vibra. 
 
§ 11 Medlemmar som ej betalt 2018 
De medlemmar som ej betalat under 2018 trots påminnelse, tas bort från årets utskick av 
bulletin och faktura. De är välkomna åter genom att kontakta oss. 
 
§ 12 Övriga frågor 
Inga övriga frågor framgick. 
 
§ 13 Nästa möte 
Nästa möte blir den 18 februari 2019, kl 18:30 i Klubbstugan. 
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
 
 
Benita Johansson Christer Jennemyr 
 
 
 

 
 


