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Ekebyvikens Bryggförening – stämman 2010
Plats: Hamnen, Ekebyviken
Tid: 2010-10-09, kl 09.00
1. Inledning
Tomas Wall hälsade alla välkomna till vårstämman, samt arbetsdagen, 2010.
2. Val av ordförande för stämman
Tomas Wall valdes till stämmans ordförande.
3. Val av sekreterare för stämman
Peter Kihlström valdes till stämmans sekreterare.
4. Val av två justeringsmän
Anders Ericsson och Henrik Brenkle valdes till stämmans justeringsmän
5. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna inför 2011 samt
information om verksamhet och ekonomi
Stöldskydd:
Under hösten har fyra stycken båtar stulits sjövägen. Detta skedde under en och samma
natt. Efter stölderna har båtarna fraktats rakt över hemfjärden där motorerna plockats bort
och båtarna har dumpats i sjön. En prioriterad åtgärd inför våren är att förbättra säkerheten i
hamnen och detta kan kosta en rejäl summa pengar. Stämman gav styrelsen mandatet att
utarbeta en lösning och genomföra denna inför båtsäsongen 2011.
Facebook:
Bryggföreningen finns på Facebook under namnet ”Ekebyvikens Bryggförening”.
Medlemmarna uppmanades att koppla ihop sig med denna. Facebooksidan kan användas
för ömsesidig information mellan klubb och medlemmar. Styrelsen undersöker också hur en
anslutning till Parmen.se kan genomföras. För detta behöver medlemmarnas e-postadresser
skickas in. (styrelsen@ekebyviken.se)
Båtklubb:
Styrelsen föreslår att inte bilda båtklubb (av kostnads- och administrativa skäl) vilket
godkändes av stämman
Flytbryggan:
Vi provar 2011 med endast en sektion (två i bredd) eftersom den seriekopplade bryggan inte
håller för belastningen från sjön vid nordanvind
Personsäkerhet:
Inför våren förbereds åtgärder vid raskanterna på västra sidan
Städning:
LE Lundbergs har lovat att städa undan betong- och stenhögarna som ligger i den västra
delen. Detta innebär att stenar och fyllnadsmassor nu inte får läggas nere i hamnen.
Muddring:
Styrelsen förbereda för muddring våren 2012 eller vid behov tidigare
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Sjösättning:
Styrelsen förbereda för bredare och längre sjösättningsramp
Parkeringen:
Parkeringen skall inte användas för traileruppställning
Förbindelse öster väster
Styrelsen förbereder för en bro över diket mellan östra och västra delen
Arbetsdagar 2011:
Beslutade om arbetsdagar den 16 april (med ärtsoppa och punsch) och den 8 oktober båda
kl 9:00
6. Ersättning till styrelse och revisorerna
Beslutade att inga ersättningar skall utgå
7. Budget och avgifter för kommande räkenskapsår
Beslutade om oförändrade avgifter för 2011 förutom att nyckelavgiften höjs från 250 till 300
kronor.
8. Val av styrelse och ordförande
Till ordförande valdes Peter Kihlström (ett år kvar på sitt mandat), Göran Nyman har 1 år
kvar på sina mandat samt Peter Ström, Per Gustafsson och Mikael Karlsson valdes på två
år, Johan Södergren och Joachim Torstensson valdes till suppleanter på ett år
9. Val av Revisorer
Henrik Brenkle och revisorsuppleant Anders Eriksson omvaldes
10. Val av valberedning
Pierre Jonsson valdes till ny valberedning
11. Stämmoprokoll
Stämmoprotokoll finns tillgängligt på www.ekebyviken.se samt hos styrelsen.
12. Avslutning
Tomas Wall tackade för stämmans förtroende under sina sex år som ordförande och
önskade Peter Kihlström och den nya styrelsen lycka till med sina nya uppdrag.
Vid protokollet dag som ovan
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