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Ekebyvikens Bryggförening – stämman 2012
Plats: Hamnen, Ekebyviken
Tid: 2012-10-06, kl 09.00
1. Inledning
Peter Kihlström hälsade alla välkomna till stämman, samt arbetsdagen, 2012.
2. Val av ordförande för stämman
Peter Kihlström valdes till stämmans ordförande.
3. Val av sekreterare för stämman
Peter Kihlström valdes till stämmans sekreterare.
4. Val av två justeringsmän
Pierre Jonsson och Johan Karlsson valdes till stämmans justeringsmän
5. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna inför 2013 samt information om
verksamhet och ekonomi
Stöldskydd:
Styrelsen utvärderar åtgärderna för eventuella ytterliggare lösningar
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.
Flytbryggan:
Vi provar 2013 med endast en sektion eftersom den seriekopplade bryggan inte håller för belastningen
från sjön vid nordanvind
Personsäkerhet:
Inför våren förbereds åtgärder vid raskanterna på västra sidan
Hamncafé:
Under 2012 drevs hamncafé vidare av sönerna i familj Wall. Vilket var mycket uppskattat.
Muddring:
Styrelsen förbereda för muddring av hela hamnen under våren 2013
Sjösättning:
Styrelsen undersöker möjlighet till att montera plåt på sjösättningsrampen.
Parkeringen:
Parkeringen skall inte användas för traileruppställning

Arbetsdagar 2013:
Beslutade om arbetsdagar den 27 april och den 5 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 2013
8. Val av styrelse och ordförande
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Mandatperiod för Mikael Karlsson och Per Gustafsson har gått ut. Peter Kihlström, Göran Nyman,
Peter Ström, Johan Södergren och Joachim Torstensson har ett år kvar.
På Stämman valdes Suzanne Karlsson och Per Gustafsson som ordinarie styrelsemedlem på 2 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
Patrik Leylin och Thomas Isacson valdes till ny valberedning
11. Stämmoprokoll
Stämmoprotokoll finns tillgängligt på www.ekebyviken.se samt hos styrelsen.
12. Avslutning
Peter Kihlström tackade för stämmans förtroende. Stämman tackade Mikael Karlsson för ett mycket
bra arbete under sina sex år som styrelsemedlem.
Vid protokollet dag som ovan

Peter Kihlström
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