Styrelsemöte för Ekebyvikens bryggförening 7/8-2005

Närvarande: Tomas Wall, Anders Eriksson, Niclas Palmér, Pelle Brorsson, Per Askengren
och Sofia Bürger
1.Arrendeavtalet och uppgörelsen med Lundbergs
Tomas gick igenom historia och nuläge i uppgörelsen kring arrendeavtalet. Vi kan konstatera
att vi har kommit till en god överenskommelse med LE Lundbergs. Se bilaga 1a
Under denna punkt gick vi även igenom Tomas föreningsplan. Se bilaga 1b.
Alla i styrelsen är överens om att vi arbetar efter uppsatta strategier och mål.
2. Uthyrning och medlemsdebitering
Anders och Tomas berättade att alla platser har nu hyresgäster och att debiteringen har gått
mycket bra. Vi saknar betalning från 13 st kommande medlemmar men detta beror på att en
del av dem ännu inte fått något betalningsunderlag. Vi hoppas kunna ha alla medlemsavgifter
på kontot senast den 18 augusti.
3. Ekonomisk status
Anders redogjorde för den ekonomiska statusen i föreningen. Inga oklarheter finns.
4. Ansvar och roller i styrelsen
För att styrelsen skall kunna arbeta efter uppsatta mål i föreningsplanen delar vi ansvaret på
följande sätt:
Niclas P och Per G ansvarar för brygganläggningens underhåll och utveckling.
Pelle B och Per A ansvarar för utveckling av hamnområdet ur ett fritidsperspektiv.
Per G, Niclas P och Tomas W ansvarar för organisation av arbetsdagar.
Sofia B ansvarar för information, protokollförning och hemsida.
Anders Eriksson är kassör och handhar nyckelutlämning samt medlemsavtal förutom de
uppgifter som ligger på kassörens vanliga arbete.
5. Genomgång av de förändrade punkterna i föreningens stadgar
På föreningsstämman ändrades följande punkter i stadgarna
§12- Endast föreningsstämman har rätt att ta beslut om förändringar i föreningens
ordningsregler. Diskussion kring ändring av ordningsreglerna föranledes av motion från
medlem eller proposition från styrelsen.
§ 13- Ordinarieföreningsstämma skall hållas senast den 10 mars.
§ 14- Motion som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast
31 december.

6. Genomgång av tagna ordningsföreskrifter
Vi gick igenom de ordningsföreskrifter som nu gäller. Inga oklarheter finns i nuläget.

7. Upprättande av avtal om båtplatser och nyckeluthyrning.
Anders ansvarar för att en avtalstext kommer till stånd. Vi beslutande att tidigare års avgifter
för användning utav ramp skall gälla, 250:-/år. Däremot beslutade vi att förändra villkoren för
”grannbryggföreningen”. De erbjuds att använda rampen för ned och upptagning med hjälp av
EN gemensam nyckel. Detta skall kosta ”grannföreningen” 1000:- /år. Tomas informerar
ordförande i grannföreningen om detta erbjudande.
8. Hemsida
Sofia har arbetat fram en hemsida som skall läggas ut i dagarna. Sofia ansvarar för att denna
informationskanal görs offentlig på anslagstavlan i hamnen.
9. Åtgärder i hamnen
Niclas upprättade en lista på kommande åtgärder i hamnen. Hamngruppen tar hand om denna
fråga.
10. Arbetsdag i höst
Vi bestämmer att 15 oktober blir höstens arbetsdag. De hyrestagare som inte kommer får lov
att ”böta” 150:Arbetsdaggruppen planerar arbetet.
11. Tidplan för föreningens arbete
Vi beslutade att använda oss av Tomas tidplan i arbetet med föreningen. Se bilaga 2
12. Övriga frågor
Anders skall se över om vi kan få tag i någon sorts livboj till hamnen.
Per A och Tomas undersöker om vi behöver ha någon sorts försäkring till hamnområdet.
Vi inbjuder alla medlemmar till ett informationsmöte i vecka 40 (ej tis). Anders bokar lokal
och återkommer med datum.
Pelle/Per undersöker hur vi skall påbjuda parkering i hamnområdet.
Vid tangentbordet
Sofia

