
Jakobsbergs Båtsällskap   

Box 95 

177 22 JÄRFÄLLA 2018-04-15 

Styrelsemötesprotokoll Jollesektionen 2018-1 
 

  Tid: 12 April 2018 kl. 19.00 

  Plats: JBS Klubbhus 

 Närvarande:  

Kjell Carlsson, Göran Granberg, Gunnar Hubinette, Emil Lund, Sven-Erik Bränge 

 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Ingen dagordning var förelagda i förväg utan bestämdes vid mötet, se 

nedanstående protokollpunkter. 

 

§ 3 SOMMARENS AKTIVITETER 

Program är utsänt till medlemmar och finns utlagt på hemsidan. 

Underlag till Görvälns Årstider är insänt till kommunen. 

Anmälan till seglingskurser ser bra ut med 50% beläggning redan nu innan 

kommunfoldern har kommit ut. 

  

§ 4 UTBILDNING 

Kursen ”Plattform” var fullbokad under våren, 3 jollemedlemmar är nu in-

bokade på kursen i augusti. Kursen är gratis. 

När medlemsinbetalningar är gjorda ska jollemedlemmar erbjudas att delta 

i höstens ”Förarintygskurs”. Åldersgräns 13 år och max 12 elever från jol-

lesektionen. Emil prioritera i vilken ordning medlemmar ska tillfrågas. 

 

§ 5 MATERIELSTATUS  

 En optimistjolle är under renovering, övriga jollar är i gott skick. 

En motor ska få nytt tändningslås (effekt av stöldförsöket i höstas). 

2-kronorna har fått nya segel och roder inköpta. Ska finansieras med 

kommunbidraget på 15 kkr. 

Andra än jollesektionen ska inte fritt få disponera jollerummet. Emil sätter 

upp skylt på dörren om att rummet tillhör jollesektionen och utnyttjande av 

rummet måste tillfrågas Emil eller Sven-Erik. 

Ingen målning med stark lukt får ske i rummet när klubbhuset är uthyrt. 

 

§ 6 BAS 

Jollesektionen är nu inlagt i BAS och fungerar. 

 

§ 7 EKONOMI 

Kassan innehåller 8 kkr. Med bidraget på 15 kkr till seglen bör likviditeten 

vara tillfylles. 

Sven-Erik kollar med Bertil att pengarna överförs till jollekontot. 

Snart kommer också årets bidrag för Görvälns Årstider på 28 kkr. 

Bidraget på 14 kkr från SMBF ligger kvar hos Bertil tills kurskostnader 

har klarnat. 
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§ 8 ÖVRIGT 

Ett ryggsegment från skrotade brygga 3 ska placeras vid jollebryggan. 

Emil och Sven-Erik stämmar av med Kent Hedberg hur placeringen ska 

vara. 

 

§ 9 MÖTETS AVSLUTANDE 

Ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet av-

slutat. 

 

 

Vid protokollet   

 

Kjell Carlsson   

 


