Styrelsemöte för Ekebyvikens bryggförening 7/9-2009
Närvarande: Tomas Wall, Göran Nyman

1. Tomas valdes som sekreterare och Göran valdes till justerare
2. Genomgång av föregående protokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.
2. Ekonomi och administration
Göran konstaterade att ekonomin i stort sett är oförändrad sedan vårens möte. Alla
medlemsavgifter är betalda (även alla extraavgifter för de breddade platserna) och inga större
utgifter har belastat föreningen under sommaren.
3. Planering för arbetsdag och föreningsstämma den 10 oktober kl 9:00
Arbetsdagen:
• Rensa ogräs, röja sly och rensa parkeringsytan
• Ta upp Y-bommarna
• Ta upp badbryggan och reparera vid behov
• Rensa vass om det är möjligt
• Olja bänkborden – Peter Ström förbereder
• Tvätta lamporna på bryggan
Stämman:
Inledning
Val av ordförande för stämman
Val av sekreterare för stämman
Val av två justeringsmän
Information
• Verksamhet, ekonomi (Tomas och Göran)
Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna inför 2010
• Inga större investeringar eller underhållsinsatser - förvaltningsbudget
• Bättre förankring av flytbryggan
• Underhållsröja vassen
• Ersättning för gräsklippning 50 SEK/sida plus bensin ur handkassan
• Arbetsdagar 24 april och 9 oktober
• Sommarcafé 2010 (Tobias)
Ersättning till styrelse och revisorer
• Ingen ersättning
Styrelsens förslag till avgifter för kommande räkenskapsår
• Oförändrade
Val av styrelse och styrelseordförande
• Ordinarie:
• Peter Ström, Per Gustafsson, Tomas Wall, 1 år kvar
• Göran Nyman, mandatperiod löper ut – kan tänka sig omval
• Peter Kihlström, mandatperiod löper ut – ej tillfrågad
• Suppleanter:
• Micke Karlson och Johan Södergren, mandtaperiod löoer ut – ej tillfrågade
Val av revisorer
• Henrik Brenkle och Anders Eriksson, mandatperiod löper ut – ej tillfrågade
Valberedning

• Joakim Åström och Joakim Torstenson, mandatperiod löper ut – ej tillfrågade
Övriga frågor
Meddelande om plats där stämmoprotokoll del 1 hålls tillgängligt
Ajournering av stämman
Göran kallar till arbetsdag och stämma med lappar i brevlådorna under september.

Örebro 2009-09-07
Vid tangentbordet Tomas Wall

Justerat av Göran Nyman

