Protokoll fört vid styrelsemöte i Kalmar Båtklubb måndagen den 18 februari 2019
Plats:

Klubbstugan

Närvarande: Christer Jennemyr, ordförande
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 med justering av partytältets
mått till 10 x 5 meter.
§ 4 Ekonomisk rapport
Kent hälsade genom Christer att KBK:s ekonomi ser fortsatt god ut.
§ 5 Övriga rapporter
Underhållsgrupp Gamla Varvet
Inget nytt att rapportera.
IT-samordnare/Aktuella Nyhetsbrev
Bulletinens korrektur visades och gicks igenom.
Festsamordnare
På senaste myskvällen var det endast ca 10 medlemmar, vilket äventyrar myskvällarna
framöver. Trots den lilla skaran var det mysigt och trevligt!
Mattias undersöker möjligheten till besök hos Sjöräddningssällskapet någon gång under
våren.
Stuguthyrning
Christer har fått förfrågan om uthyrning även dagtid en vardag i samband med en
kvällsuthyrning. Styrelsen tillåter detta med tanke på att omfattningen förväntas bli liten.

§ 6 Medlemsförslag trädäck Gamla Varvet
Inget nytt att rapportera.
§ 7 Partytält
Vid montering av partytältet i samband med uthyrning, har inga fysiska medlemmar utsetts.
Christer tar ansvar för att kontakta medlemmar vid de tillfällen det blir aktuellt.
§ 8 Sponsorer
Alla sponsorer är klara och fakturerade.
§ 9 Golvet i klubbstugan
Christer informerade om att klubben fått erbjudande om donation av ett nytt nåtat trägolv till
klubbstugan av vår medlem Susanne Fritzell. Styrelsen tackar ja till det generösa
erbjudandet och ber att få lösa de praktiska detaljerna till hösten.
§ 10 Övriga frågor
Det har kommit ett brev till styrelsen angående avliden medlem. Brevet läggs för arkivering.
§ 11 Nästa möte
Nästa möte blir den 28 mars 2019, kl 18:30 i Klubbstugan.
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