Styrelsemöte för Ekebyvikens bryggförening 28/3-2010

Närvarande: Tomas Wall, Göran Nyman, Peter Kihlström, Mikael Karlsson, Peter Ström
1. Tomas valdes som sekreterare och Göran valdes till justerare
2. Genomgång av föregående protokoll och stämmoprotokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.
2. Ekonomi och administration
Göran redovisade bokslutet för 2009. Resultatet blev 18 883 SEK och föreningens eget
kapital uppgår vid årets slut till 69 399 SEK plus det som avsatts till reparationsfonden på
100 000 SEK. Överskottet används till att fortsätta kapitalisera reparationsfonden till dess
den, enligt stämmobeslutad ambition, uppgår till ca 200 000 SEK. Bokslutet har skickats ut
till föreningens revisorer för granskning. Fakturering av medlemsavgifter för 2010 sker under
april månad med betalning senast den 1 maj.
3. LE Lundebergs fortsatta utbyggnadsplaner
Mikael Karlsson berättade att Lundbergs eventuellt planerar en hamn nedanför det nya
området öster om Ekebyviken. Frågan kommer då naturligt upp vad som planeras för den
andra etappen av hamnen nere vid Ekebyviken. Det beslutades att Tomas kontaktar LE
Lundbergs för att få klarhet i deras fortsatta hamnplaner. Om ingen konkret tidpunkt för
fortsatt ombyggnad nere i Ekebyviken är satt beslutades att begära att Lundbergs gör en
städinsats genom att schakta ut sten och fyllnadsmassor som idag blivit liggande nere vid
hamnen.
4. Planering för arbetsdag och föreningsstämma den 24 april kl 9:00
Arbetsdagen:
• Rensa ogräs, röja sly och rensa parkeringsytan
• (Tvätta lamporna på bryggan)
• Montera Y-bommarna
• Reparera badbryggan och sjösätta densamma med förstärkt förankring mot vind
från norr - Peter Kihlström förbereder
• Bygga en träramp (ca 15 meter) för att täcka raskanterna mot bryggan vid den
östra parkeringsytan - Peter Kihlström förbereder
• Räta upp Y-bommar som är felvinklade på den västra sidan – Peter Ström
förbereder
• (Olja bänkborden – Peter Ström förbereder?)
Stämman:
Bokslut
Inledning
Val av ordförande för stämman
Val av sekreterare för stämman
Val av två justeringsmän
Verksamhet, ekonomi och revisionsberättelse (styrelsen)
• Göran förbereder bokslutet och sköter kontakterna med revisorerna
• Tomas skriver verksamhetsberättelsen
Ansvarsfrihet för styrelsen
Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
• Ny ordningsregel om hur elen får användas vid bryggan – Tomas förbereder

• Inga större investeringar eller underhållsinsatser - förvaltningsbudget
• Underhållsröja vassen
• Ersättning för gräsklippning 50 SEK/sida plus bensin ur handkassan
• Arbetsdag 9 oktober
Övriga frågor
Meddelande om plats där stämmoprotokoll del 1 hålls tillgängligt
Ajournering av stämman
Göran kallar till arbetsdag och stämma med fakturan för medlemsavgiften. Peter S lägger upp
påminnelse om arbetsdag och stämma på hemsidan.
5. Hemsidan
Tomas och Peter Ström tar ett särskilt möte för att lägga upp en plan för hemsidan kan
förbättras.
6. Övriga frågor
Tomas påminner de som hyrt hamnen för en föreningsfest i somras att betala hyran för detta.
Örebro 2010-04-08

Vid tangentbordet Tomas Wall

Justerat av Göran Nyman

