Arsmöte Ekebyvikens bryggförening
Datum: 2009-10-10, kl 9.00

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

Val av ordförande för mötet
Tomas Wall valdes som mötesordförande.

Val av sekreterare för mötet
Peter Kihlström valdes som mötessekretare.

Val av justeringsmän
Joachim Åström och Marcus Karlsson valdes som justeringsmän.

Verksamhet och ekonomi information
Föreningen har en stabil ekonomisk bas med ca 175000 kr i kassan. Efter vinterns arrendebetalning kommer föreningen att ha ca
100 000 kr i medel vilket ligger i linje med tidigare beslut gällande en reparations- och investeringsfond. För övrigt konstaterades
att i nuvarande planer finns inga större investeringar eller underhålls insatser. Saker som behöver åtgärdas till våren är bättre
förankring av flytbryggan, underhållsröjning av vass, rensning av sly osv. Tobias Wall informerade om sina planer på att, som
sommarjobb, öppna ett sommarcafe i hamnen under 2010. Stämmans deltagare tyckte att det var en bra ide och lovade sitt stöd för
detta.

Framställningar

från styrelsen eller motioner från medlemmarna

inför 2010

Arbetsdagar för 20 10 bestämdes till lördagarna 24 april och 9 oktober.
Beslutades också att inför vårens arbetsdag förbereda en lösning (träramp eller dyl.) som täcker bryggans raskanter och minskar
risken för olyckor då bryggan ska beträdas.
.

Ersättning till styrelse och revisorer
Ingen ersättning utgår till styrelsen eller övriga funktionärer

Styrelsens förslag till avgifter för kommande räkenskapsår
Stämman beslutade om oförändrade avgifter för 20 l O.

Val av styrelse och styrelseordförande
Stämman beslutade enligt följande:
Ordinarie styrelseledamöter:
Peter Ström, Per Gustafsson, Tomas Wall har l år kvar på sina tvååriga mandat; Göran Nyman och Peter Kihlström omvaldes på
två år. Tomas Wall omvaldes som ordförande på ett år.
Suppleanter:
Micke Karlson och Johan Södergren, omvaldes på ett år.
Revisorer:
Henrik Brenkle och Anders Eriksson omvaldes på ett år.
Valberedning:
Joachim Åström och Joakim Torstenson omvaldes på ett år.

Övriga frågor
Inga övriga frågor noterades.

Meddelande om plats där stämmoprotokoll
På hemsidan www.ekebyviken.se

Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Peter Kihlström

hålls tillgängligt

