
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Kalmar Båtklubb torsdagen den 28 mars 2019 
 
Plats Klubbstugan  
 
Närvarande Christer Jennemyr, ordförande 

Kent Olofsson, kassör 
Rickard Runne, vice ordförande 
Mattias Håkansson, samordnare underhåll Varvet 
Ulla Axelsson, suppleant 
Git Jennemyr, suppleant 

 
§ 1 Mötet öppnas 
Christer hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
Till sekreterare för dagens möte utsågs Git. 
 
§ 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. 
 
§ 5 Övriga rapporter 

Underhållsgrupp Varvet 
Inget nytt att rapportera. 
 

IT-samordnare/Bulletin 
Bulletinen har gått ut. Nyhetsbrev ska sändas ut ang städning på Varvet söndagen  
den 14 april kl 10.00 och Valborgsmässofirande. 
På hemsidan ska detta meddelande tilläggas: “Vid behov av långtidsel på uppläggnings- 
plats kontakta Peter Nilsson”. 
 

Festsamordnare 
Traditionsenligt Valborgmässofirande på Kullö den 30 april kl 18.00. ta med egen mat och 
dryck. Klubben bjuder på kaffe och kaka. 
 

 
 



Stuguthyrning 
Christer får många förfrågningar. När Christer är borta Sköter Lasse Pettersson uthyrningen. 
 
§ 6 Medlemsförslag om Trädäck på Gamla Varvet 
Mattias har haft kontakt med två erfarna snickare som kan arbeta med en viss del av 
“däcket” under v15. Styrelsen diskuterar förslaget. Styrelsen beslutar att köpa denna 
arbetskraft, 2 erfarna snickare under 2 dagar. Mattias ser till att de har tillgång till det 
material som behövs. 
 
§ 7 Båtsportmöte 
Kommunen anordnar Båtsportmöte torsdagen de 25 april kl 18.00-19.30. Tommy, Carsten 
och Mattias går på mötet. De tar med sig frågan om “akutlyft”. 
 
§ 8 Medlemsregister 
Medlemsregister Bas och egna diskuteras. Bas verkar bättre eftersom det uppdateras  
1 gång/månad. Förutom Rickard ska även Kent och Christer ha tillgång till Bas. 
 
§ 9 Eskader Ekenäs 
Eskadersegling till Ekenäs är planerad 6-7 juni. Christer kontaktar Per-Åke Magnusson 
Ekenäs för vidare info. 
 
§ 10 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§ 11 Nästa möte 
Nästa möte bestäms till måndagen den 29 april kl 18.30 i klubbstugan. 
 
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
 
 
Git Jennemyr Christer Jennemyr

 
 
 
 
 
 


