Styrelsemöte för Ekebyvikens bryggförening 18-9-2012
Närvarande: Göran Nyman, Peter Ström, Mikael Karlsson, Peter Kihlström
1. Peter 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 med endast marginellt förändrad sedan vårens stämma.
3. Arbetsdagen den 6 okt kl 09.00
Göran kallar genom ett brev till alla medlemmar.
Som vanligt genomförs arbeten i form av:
Ta upp bommarna, badbryggan och flotten.
Rensa ogräs, röja sly och rensa parkeringsytan
Ev. byta glödlamporna på bryggan (Göran)
Vid behov olja borden (Peter S förbereder)
Översyn av friggeboden
4. Föreningsstämman samma dag
Stämman:
Inledning
Val av ordförande för stämman
Val av sekreterare för stämman
Val av två justeringsmän
Information + ekonomirapport
Uppföljning av stämmobeslutande aktiviteter och förslag
Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar inför 2013
a) Flytbryggan ?? frågan ställs till medlemmarna
b) Åtgärda raskanter på västra sidan våren 2013
c) Förbereda för muddring av hela basängen våren 2013
d) Förbereda för bredare och längre sjösättningsramp, kostnad ca 20 000:e) Parkeringen skall inte användas för traileruppställning
f) Flotten föreslås ?? Frågan ställs till medlemmarna
g) Arbetsdagar 2013 den 27/4 och 5/10 kl 09.00 i hamnen
Ersättning till styrelse och revisorer
a) Inga
Styrelsens förslag till budget och avgifter för kommande räkenskapsår.
a) Föreslår oförändrade avgifter
Val av styrelse och Styrelseordförande
Läget:
- Göran Nyman, Peter Kihlström och Peter Ström har 1 år kvar på sitt mandat
- Mandatperiod för Per Gustafsson och Mikael Karlsson går ut nu.
- Mandatperiod för suppleanter Johan Södergren och Joachim Torstensson går ut
nu.
-

Val av revisorer, mandat för Henrik Brenkle och Anders Eriksson går ut nu
Val av valberedning, Mandat för Pierre Jonsson och Johan Karlsson går ut nu.

Övriga frågor
Meddelande om plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt

5. Övriga frågor
Peter Ström ombeds att lägga ut information om höstens arbetsdag på hemsidan

Örebro 2012-09-18

Vid tangentbordet Peter Kihlström

Justerat av Göran Nyman

