Protokoll
Datum

Dokumentnr

2010-04-24
Ort, handläggare, direktnr

Reviderad

Status

Örebro, Anders Eriksson

Ekebyvikens Bryggförening – vårstämman 2010
Plats:
Tid:

Sida

1 (2)

Hamnen, Ekebyviken
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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
Anders Eriksson valdes till stämmans sekreterare.
4. Val av två justeringsmän
Henrik Brenkle och Magnus Nykvist valdes till stämmans justeringsmän
5. Verksamhet, ekonomi och revisionsberättelse
Tomas Wall föredrog föreningens verksamhetsberättelse.
Göran Nyman, kassör, föredrog föreningens bokslut och redovisade föreningens
resultat.
Revisionsberättelsen föredrogs.
Ovanstående information kommer att finnas tillgänglig på www.ekebyviken.se samt
hos styrelsen.
6. Ansvarsfrihet
Stämman beslutade enhälligt att styrelsen beviljades ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2009.
7. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
a) Elanvändning
’Nyttjande av el vid bryggan
Elen vid bryggan får endast användas för tillfälligt bruk till belysning, handverktyg,
batteriladdning eller dylikt. En mer premanent användning av el till exempelvis
uppvärmning, torkning osv är inte tillåten i hamnområdet utan styrelsens
godkännande och med särskild överenskommelse om beaktande av gällande
säkerhetsregler för elanvändning i hamn- respektive båtmiljö. Det är respektive
nyttjares ansvar att hålla sig informerad om att följa gällande elsäkerhetsregler vid
användning.’
Ovanstående tillägg till befintliga ordningsregler, framställd av styrelsen, godkändes
enhälligt.
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b) Justering av ordningsföreskrift
’Den medlem som inte deltar på arbetsdag kommer att debiteras med en extra avgift
per utebliven arbetsdag. Avgiften fastställs årligen genom beslut av
föreningsstämman.’
Ovanstående justering av ordningsföreskrifterna om avgiftens storlek vid utebliven
närvaro vid arbetsdagar framställdes av styrelsen och godkändes enhälligt.
c) Ordningsföreskrifter
Hamnens ordningsföreskrifter uppdateras och finns tillgängliga på
www.ekebyviken.se
d) Information om årets arbeten och datum för arbetsdag
- Inga större investeringar eller underhållsinsatser är planerade för året.
- Viss underhållsröjning av vassen kan behövas.
- Ersättning för gräsklippning är 50:-/hamnsida plus bensin ur handkassan.
- Höstens arbetsdag är den 9 oktober 2010.
8. Övriga frågor
a) Om bryggföreningen ombildas till båtklubb ger vissa försäkringsbolag lägre
försäkrningspremier till båtägare som är medlemmar. Styrelsen får i uppdrag att
utreda frågan.
b) Det finns möjlighet för ungdomar att driva café/kiosk i hamnen under sommaren.
Intresserade uppmanas att kontakta styrelsen.
c) Gräsklippning är ett bra sommarjobb för ungdomar. Förhoppningsvis funkar det
bra under året. Utvärdering vid höststämma 2010.
9. Stämmoprokoll
Stämmoprotokoll finns tillgängligt på www.ekebyviken.se samt hos styrelsen.

Vid protokollet dag som ovan
Anders Eriksson

Justeras

Justeras

Henrik Brenkle

Magnus Nyqvist

Sida

2 (2)

