Styrelsemöte för Ekebyvikens bryggförening 24-03-14
Närvarande: Peter Ström, Peter Kihlström, Patrik Leylin, Suzanne Karlsson
1. Peter valdes som sekreterare och Suzanne valdes till justerare
2. Genomgång av föregående protokoll och stämmoprotokoll
Föregående protokoll lades till handlingarna.
2. Ekonomi och administration
Ekonomin är fortsatt god, föreningen gjorde 2013 ett positivt resultat om 24 385 SEK.
Föreningens egna kapital uppgick vid årets slut till 127 662 SEK plus det som tidigare avsatts
till en reparationsfond på 100 000 SEK. Alla medlems och nyckelavgifter hölls oförändrade
under 2013.
3. Arbetsdagen den 26 april kl 09.00
Patrik kallar genom ett brev till alla medlemmar.
Som vanligt genomförs arbeten i form av:
• Lägga i bommarna, badbryggan. Flotten kommer inte att läggas i.
• Rensa ogräs, röja sly och rensa parkeringsytan
• Ev. tvätta lamporna på bryggan
• Vid behov olja borden (Peter S förbereder) Översyn
• Översyn av trädecket på västra sidan
• Översyn av friggeboden
• Ny nedre del av rampen
• Översyn av bommar
4. Föreningsstämman samma dag
Stämman:
Bokslut
Inledning
Val av ordförande för stämman
Val av sekreterare för stämman
Val av två justeringsmän
Verksamhet, ekonomi och revisionsberättelse (styrelsen)
• Patrik förbereder bokslutet och sköter kontakterna med revisorerna
• Peter skriver verksamhetsberättelsen
Ansvarsfrihet för styrelsen
Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
a) Flytbryggan med endast en sektion eftersom den seriekopplade bryggan inte håller
b) Åtgärda raskanter på västra sidan våren 2014
c) Förbereda för bredare och längre sjösättningsramp
d) Parkeringen skall inte användas för traileruppställning
e) Flotten föreslås att inte läggas i
f) Arbetsdagar den 4 oktober båda kl 09:00

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 2014-03-24

Vid tangentbordet Peter Kihlström

Justerat av Suzanne Karlsson

