ÖSTERSUNDS MOTORBÅTSKLUBB

Protokoll fört vid ÖMK:s ordinarie styrelsemöte 2013-10-01
Styrelsen
Uppdrag

Ledamot

Närvarande

Ordförande

Kurth Wikström

Ja

Vice ordförande

Anneli Malmberg Englund

Ja

Sekreterare

Magnus Herrström

Ja

Kassör

Irene Rönning

Ja

Varvschef

Martin Hägglund

Ja

Vice varvschef

Sören Persson

Nej

Klubbmästare

Mats Englund

Ja

Övriga
Peter Hedlund
Torbjörn Rinzén
Goliat

Dagordning
1. Föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp. Inga utestående punkter.

2. Medlemsärenden
Rörande Jönssons medlemskap och båthus så skall Magnus och Kurt skriva ett brev som upplyser
om gällande regler. Om om vi inte får någon reaktion på den informationen kommer det att gå ut
ett brev om vräkning enligt §2.9 – §2.14 i klubbens stadgar utgåva IV.

3. Inkomna ärenden
Inga nya ärenden har kommit in.

4. Varvet

Beslut är taget om att väntlistan för medlemskap och båthus skall ligga på Båtunionens hemsida.
Status på denna lista publiceras i samband med årsmötet.
Önskemål finns om att klargöra reglerna kring reglerna kring kön till varv och båthus
Det finns 3-4 presumtiva medlemmar i kö till varvet.
Martin har pratat med Lasse rörande elen till bracken och det verkar vara ett ok från honom. Pris
är än så länge oklart.
Det bör utses en ny ansvarig för kajakhuset då den sittande flyttat från varvet. Denna person skall
vara SPOC (Single Point Of Contact) för kajakmedlemmarna samt kunna lösa ordningsfrågor
e.t.c som rör kajakhuset. Anneli tar kontakt med kajaksektionen för att vaska fram en ansvarig.

5. Rönningen

Inga nya ärenden har kommit in.
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6. Ekonomi

Styrelsen beslutar om att 2/3 av saldot på transkationskontot förs över till ett sparkonto.
Styrelsen beslutar om att klubben genom Swedbank skall ansluta sig till ett faktureringsbolag som
tar hand om klubbens inkassoärenden. Detta kommer att kosta klubben i storleksordningen 1000
sek per år.

7. Övriga frågor

Basse On Tour skall arrangera ett antal aktiviteter runt om Storsjön i sommar. De har dock
problem att flytta folk mellan de olika platserna eftersom ångaren Östersund endast tar 90
personer. Z-båt ställer frågan till båtklubbarna om de kan ställa upp med några båtar som hjälper
till med transporterna.
Z-båt kommer att gå ut med information till båtklubbarna i vår.
Det är få anmälda till ärtsoppan den 12:e.

8. Mötet avslutas

Ordföranden förklarar mötet avslutat. Nästa möte är 2013-11-05
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