Protokoll fört vid digitalt styrelsemöte i Kalmar Båtklubb måndagen den 22 mars 2021
(digitalt pga Coronapandemin)
Plats

Uppkopplade via Google Meet 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
Ulla Axelsson, 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 styrelseprotokollet och det godkändes.
§ 4 Ekonomisk rapport
Nästan alla sponsorer har gjort sin inbetalning och medlemsavgifter börjar droppa in.
Ekonomin är fortsatt god.
§ 5 Övriga rapporter
Underhållsgrupp, Varvet Kent har på eget initiativ tagit hem 4 stycken flyttbara
bänkar och flytbojstavlan, för att göra nya bänkar och tavla till sommaren.
Nyhetsbrev Ett nyhetsbrev går ut veckan innan städdagen den 18/4 på Varvet med
information om den och om Valborgsfirandet.
Festsamordnare Git meddelar att det är lite oklart ännu hur vi gör på städdagen
med korvgrillning. Även valborgsfirandet är oklart med tanke på restriktionerna.
Information kommer i nyhetsbrevet.
Stuguthyrning Inget uthyrt.

§ 6 Varvet - arrendet
Christer berättade att i nästa vecka ska Länsstyrelsen fatta beslut om kommunen får
förvärvstillstånd av fastigheten.
§ 7 Bulletinen
Årets Bulletin är utskickad i pdf-format till de som har mejladress.
§ 8 Utbildning i KBK:s regi
Det har kommit in några intresseanmälningar, berättar Kent och Christer. Datum för
genomförande kommer längre fram i vår/sommar, med tanke på rådande restriktioner.
§ 9 Takrenovering i klubbstugan
Christer och Kent har fått offert från Beijers, och väntar in fler offerter från Roffes Plåt och
Drags Plåt innan beslut tas.
§ 10 Kommande Båtsportsmöte med kommunen
Mattias informerade om att några punkter önskas svar på. Bl a hur det har gått med
båtbottenmätningarna som gjordes förra säsongen. Båtbottentvätt skulle erbjudits i höstas
men vad hände med den? Muddring så att samtliga stationer för septitankstömning går att
lägga till vid?
§ 11 Övriga frågor
Inga övriga frågor inkom.
§ 13 Nästa möte
Nästa möte bestäms till måndagen den 26 april kl 18:30 i klubbstugan eller digitalt.
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