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Ekebyvikens Bryggförening – Vårstämman 2014
Plats: Hamnen, Ekebyviken
Tid: 2014-04-26, kl 09.00
1. Inledning
Peter Kihlström hälsade alla välkomna till vårstämman, samt arbetsdagen, 2014.
2. Val av ordförande för stämman
Peter Kihlström valdes till stämmans ordförande.
3. Val av sekreterare för stämman
Suzanne Karlsson valdes till stämmans sekreterare.
4. Val av två justeringsmän
Fredric Öjebrandt och Pierre Jonsson valdes till stämmans justeringsmän
5. Verksamhet, ekonomi och revisionsberättelse
Peter Kihlström föredrog föreningens verksamhetsberättelse.
Peter Kihlström föredrog föreningens bokslut och redovisade föreningens resultat.
Föreningen gjorde ett positivt resultat på 24 385 SEK för 2013.
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 2013.
7. Framställan från styrelsen och motioner från medlemmarna.
a)Styrelsen föreslår att ny nedre del på rampen ersätts med en ny bredare och längre betongramp.
-Alla instämde och tycker detta är bra att det blir gjort då rampen är ett problem.
b)Inga motioner från medlemmarna är inlämnade.

8. Information om årets arbeten och datum för arbetsdag.
- Höstens arbetsdag är 4 oktober kl 9.00 då det även kommer att bjudas på fika. Ansvarig Suzanne
Karlsson.

9. Övriga frågor
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 medlemma
Ett förslag som kom upp är att bredda platserna och vid nästa lediga plats som kommer in till
föreningen. Ett beslut togs vid röstning och det var att vi ska bredda till fler 2,8m platser.
Då för många 3m platser inviger till för stora båtar och att ha 3meters platser mot varandra blir det
alltför trångt att komma ut och in i sin plats.
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Ett problem är de stora flytbojarna som håller upp bommarna. Att dessa är för breda och tar mycket att
bredden på platsen. Styrelsen ska se över detta och har ansvarsfrihet att se över och kolla om det går
att lösa problemet.
Kioskverksamheten för sommaren är inte klar, då vi inte har fått in någon intresserad person att driva
verksamheten sommaren 2014. Vi ska sprida detta för att se om vi kan hitta någon som är intresserad
att sköta kiosken. Allt finns för att starta igång.
(4dagar efter mötet tillsattes Julia Odler för att ta hand om kiosken och driva den sommaren 2014)
Göran Nyman är ansvarig för att larmlamporna ska fungera igen. Dessa är för tillfället trasiga och ska
till sommaren vara fungerande igen, då vi inte har haft några stölder sedan denna sattes upp.
Det efterfrågades röjning från Lundbergs på sly nere vid hamnområdet. Styrelsen ska även stöta på
Lundbergs i den frågan, så de får det gjort.
Vi kommer att behöva göra en insatts på bryggan om ett par år då vi har gjort tillfälliga renoveringar
där det behövs just nu. Men kommer att behövas en rejälare satsning på detta inom ett par år.
10. Medlemsläget är fullt. 8 har valt att säga upp sina platser och det är tillsatt med nya ägare på alla
dessa platser. Så fullt uthyrda 2014. Ett par personer har tackat nej på grund av för smal plats.
20stycken nya medlemmar. 15 nyckel kunder i Ekeby-Almby och 5 utanför.

11. Stämmoprokoll
Stämmoprotokoll finns tillgängligt på www.ekebyviken.se samt hos styrelsen.

Vid protokollet dag som ovan

------------------Suzanne Karlsson

Justeras

-----------------Fredric Öjebrandt

--------------------Pierre Jonsson

