Styrelsemöte för Ekebyvikens bryggförening 28/1-2007
Närvarande: Tomas Wall, Per Askengren, Göran Nyman

1. Tomas valdes som sekreterare och Göran är justerare denna gång
2. Genomgång av föregående protokoll
Ur föregående protokoll noterades att badbryggan nu införskaffats och finns på plats nere vid
hamnen. Kostnaden hamnade slutligen på 23500:- vilket var mer än vad som noterades under
förra mötet pga tillägg som beställts i form av beslag, förankringsrör, badstege och transport
från Hagfors. Med detta förtydligande lades protokollet till handlingarna.
3. Ekonomirapport
Göran gick igenom en preliminär årsrapport för föreningens ekonomi under 2006. Resultatet
blev ca. 16000:- och det egna kapitalet har som planerat har haft en tillfredställande
utveckling. Det beslutades att göra en fondering av hela startarrendet som skuld i
balansräkningen för att få ett rättvisande eget kapital. Göran justerar bokslutet och lämnar
årsrapporten till revision hos Mats Holmqvist som inför årsstämman utfärdar en
revisionsberättelse. Sofia kan se till att ekonomirapporten för 2006 och eventuellt även
revisionsberättelsen publiceras på föreningens hemsida senast 14 dagar före årsstämman.
Göran kontaktar Sofia om detta.
4. Verksamhetsrapport för 2006
Sofia hade förtjänstfullt lämnat ett första förlag till verksamhetsrapport för 2006. En del
detaljusteringar diskuterades vilka meddelas Sofia genom Tomas. Verksamhetsrapporten
publiceras liksom ekonomirapporten på föreningens hemsida senast 14 dagar före
årsstämman.
5. Administrativa ärenden
Styrelsen konstaterade vid förra mötet att det förekommer allt för stora båtar på en del platser
som hyrts i andra hand. Det bör i ordningsföreskrifterna föreskrivas en maxstorlek på en båt
för de olika platsbredderna.
Förslaget till stämman beslutades till följande:
3-metersplats - maximal båtbredd 2,60 och båtlängd 8 meter
2,8-metersplats - maximal båtbredd 2,50
2,5-metersplats - maximal båtbredd 2,20
6. Inför årsstämman
Dagen för årsstämma fastställdes till den 8 mars klockan 19:00.
Tomas bokar en plats på Heimdal och om Heimdal är upptaget kan en alternativ plats vara det
nya dagiset. Tomas tar kontakt med Sofia om kallelsen till stämman (skall kallas senast 14
dagar i förväg) och kontaktar även valberedningen (Joakim Åström och Micke Karlsson)
angående läget för styrelseledamöternas mandatperioder.
Styrelsen föreslår stämman en oförändrad årsavgift under 2007.
På stämman kommer styrelsen att inför kommande säsong (2007) föreslå följande aktiviteter.
– utarbeta förslag till hur hamnen ska kunna förses med el och allmänbelysning
– undersöka om intresse finns för att ordna förarbevisutbildning

– undersöka om intresse finns för att bygga en jolleramp i trä
– sjösätta badbryggan, rensa vassen och göra anslutningen till gräsmattan bekväm och säker
– undersöka kommunens intresse för att ploga isen vintertid med utgångspunkt från hamnen
7. Nästa möte
Sker i samband med årsstämman den 8 mars
Örebro 2007-01-28
Vid tangentbordet Tomas Wall

Justerat av Göran Nyman

