Styrelsemöte för Ekebyvikens bryggförening 19/9-2010
Närvarande: Tomas Wall, Göran Nyman, Per Gustafsson, Mikael Karlsson
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
Ekonomin är fortsatt god och endast marginellt förändrad sedan vårens stämma. Alla bryggoch nyckelavgifter är betalda för året. Även hyran för föreningsfesten förra sommaren är
betald.
3. Arbetsdagen den 9 oktober kl 9
Göran kallar genom ett brev till alla medlemmar inom en vecka.
Som vanligt genomförs höstaktiviteter i form av:
Ta upp bommarna, badbryggan och flotten
Rensa ogräs, röja sly och rensa parkeringsytan (Tomas tar med en slåtterbalk)
Byta glödlampor (Göran förbereder)
Ev. tvätta lamporna på bryggan
Vid behov olja borden (Peter S förbereder)
Dessutom beslutades att märka alla bommar 1-60
60 st brickor som fästs med buntband (Per G förbereder) och att
Kontrollera om stolpen som ev. finns gömd under vattenytan sitter kvar
4. Föreningsstämman samma dag
Stämman:
Inledning
Val av ordförande för stämman
Val av sekreterare för stämman
Val av två justeringsmän
Information + ekonomirapport
Uppföljning av stämmobeslutade aktiviteter och förslag
Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna inför 2011
a) Reparationsfond - upp till 200.000 SEK kort påminnelse att detta beslutats
b) Båtklubb - styrelsen föreslår att inte bilda båtklubb (kostnad och administration)
c) Flytbryggan - provar 2011 med endast en sektion (två i bredd) eftersom den seriekopplade
bryggan inte håller
d) Åtgärda raskanter på västra sidan under våren 2011
e) Påminna LE Lundbergs om att städa undan betong- och stenhögar
f) Förbereda för muddring våren 2012
g) Förbereda för bredare och längre sjösättningsramp
h) Parkeringen skall inte användas för traileruppställning
i) Förbereda för en bro över diket mellan östra och västra delen
j) Arbetsdagar den 16 april (med ärtsoppa och punsch) och den 8 oktober båda kl 9:00
alternativdagar till våren är 30 maj (Valborgsmässoafton) och 7 maj

Ersättning till styrelsen och revisorerna
a) Inga
Styrelsens förslag till budget och avgifter för kommande räkenskapsår
a) Föreslår oförändrade avgifter förutom en höjning av nyckelavgift från 250 till 300 SEK per
år
Val av styrelse och styrelseordförande
Läget:
- Göran Nyman och Peter Kihlström 1 år kvar på sina mandat
- Tomas Wall, Peter Ström, Per Gustafsson - mandat går ut vid stämman
- Micke Karlsson suppleant - mandat går ut vid stämman
- Johan Södergren suppleant - mandat går ut vid stämman
Val av revisorer
- Henrik Brenkle och revisorsuppleant Anders Eriksson - mandat går ut vid stämman
Val av valbererdning
- Joakim Åström och Joakim Thorstensson - mandat går ut vid stämman
Övriga frågor
Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt
Avslutning av stämman (ajournering till vårens stämma)
5. Övriga frågor
Peter Ström ombeds att lägga ut information om höstens arbetsdag på hemsidan

Örebro 2010-09-12

Vid tangentbordet Tomas Wall

Justerat av Göran Nyman

