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2014-10-04
Örebro,

Ekebyvikens Bryggförening org nr 875003-7072 – stämman 2014
Plats: Hamnen, Ekebyviken
Tid: 2014-10-04, kl 09.00
1. Inledning
Peter Kihlström hälsade alla välkomna till stämman, samt arbetsdagen, 2014.
2. Val av ordförande för stämman
Peter Kihlström valdes till stämmans ordförande.
3. Val av sekreterare för stämman
Susanne Karlsson valdes till stämmans sekreterare.
4. Val av två justeringsmän
Johan Funk och Fredrik Öjebrant valdes till stämmans justeringsmän
5. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna inför 2015 samt information om
verksamhet och ekonom. Inga motioner har inkommit från medlemmarna.
Föreningen är fullt uthyrd. Det har inte varit svårt att tillsätta nya medlemmar.
Föreningen har 10 st nya medlemmar och nyckelmedlemmar har ökat till 24 st.
Ekonomin i föreningen är fortsatt god.
Inköp av en ny bom för12 000 kr samt muddringskostnader på 46 000 kr resulterar i att vi gör ett
negativt resultat på -32 000 kr för 2014.
Föreningen har avsatt totalt 113 000 kr i reparationsfond. Enligt tidigare beslut skall föreningen ha en
reparationsfond på minst 100 000 kr och max 200 000 kr.
Breddning av platser:
Vi har 1 st 2,5 m plats ledig och enligt stämmans beslut skall den användas till att utöka 8 st 2,5 m
platser till 2,8 m.
Översyn av hela hamnen:
En inventering av hela hamnen med utrustning skall göras.
Hamncafé:
Under 2014 drevs hamncafé. Vilket var mycket uppskattat.
Sjösättning:
Fortsatt planering för att åtgärda rampen beslutades
Parkeringen:
Parkeringen skall inte användas för traileruppställning
Arbetsdagar 2015:
Beslutade om arbetsdagar den 25 april och den 3 oktober båda kl 9:00
6. Ersättning till styrelse och revisorerna:
Beslutade att inga ersättningar skall utgå
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7. Budget och avgifter för kommande räkenskapsår
Avgifter för kommande räkenskapsår beslutas på vårstämman beroende på hur många platser breddas
Budget för 2015:
Intäkter 101 000 kr
Kostnader 94 000 kr
Resultat + 7 000 kr
8. Val av styrelse och ordförande
Peter Kihlström, Patrik Leylin och Peter Ström har ett år kvar,
Mandatperiod för Suzanne Karlsson och Per Gustafsson som ordinarie styrelsemedlem går ut nu.
Suppleanter Johan Södergren och Joachim Torstensson har mandatperioden gå ut .
På stämman valdes som ordinarie styrelsemedlem Suzanne Karlsson och Per Gustafsson valdes som
ordinarie styrelsemedlem på 2 år.
Suppleanter valdes Johan Funk och Johan Södergren på 1 år
9. Val av Revisorer
Henrik Brenkle och revisorsuppleant Anders Burger valdes
10. Val av valberedning
Fredrik Öjebrant Och Patrik Lemner valdes till ny valberedning
11. Stämmoprokoll
Stämmoprotokoll finns tillgängligt på www.ekebyviken.se samt hos styrelsen.
12. Avslutning
Peter Kihlström tackade för stämmans förtroende.
Vid protokollet dag som ovan

……………………….
Suzanne Karlsson
Justeras

……………………..

………………………

Johan Funk

Fredrik Öjebarnt

