ÖSTERSUNDS MOTORBÅTSKLUBB

Protokoll fört vid ÖMK:s ordinarie styrelsemöte 2015-08-22
Styrelsen
Uppdrag

Ledamot

Närvarande

Ordförande

Kurth Wikström

Vice ordförande

Lars Eriksson

Nej

Sekreterare

Magnus Herrström

Nej

Vice sekreterare

Vakant

--

Kassör

Elon Eriksson

Ja

Varvschef

Martin Hägglund

Ja

Vice varvschef

Peter Hedlund

Ja

Klubbmästare

Johnny Olofsson

Ja

Ja

Övriga
Deltagare på surströmmingen

Dagordning
1. Föregående protokoll

Föregående möte hölls den 5 maj 2015. Dessutom har ett extra årsmöte hållits för att välja ny
ordförande. Inga protokoll fanns tillgängliga vid mötet.

2. Medlemsärenden

Några nya medlemmar har tillkommit under sommaren. Både varvet och intresserade på
Rönningen har tillkommit. Vi saknar fortfarande betalning från några medlemmar.

3. Inkomna ärenden

Inga nya ärenden har kommit in.

4.

Varvet

- Avgiften för Emil Lundström som har båten på varvet på sommaren sattes till medlemsavgift +
halv varvsavgift, summa 1000.
- Arbetsdagen är planerad av Martin och Peter, den 12/9
- Inköp av Jedefeldts båthus ska göras.
- Bengt Svelander avser att behålla sitt stora båthus enligt hörsägen. Tas upp vid nästa ordinarie
månadsmöte.
- Peter kollar släpvagn till arbetsdagen. Varvscheferna mailar Göran Hellman att städa sitt båthus.
- Mötet bestämde att alla nycklar ska kodas om så att alla har tillgång till stora grinden.
- Mötet beslutade att gräset utanför stugan ska tas bort och ersättas med grus. Martin och Peter
ansvarar. Magnus Kristensson har markduk över som han kan skänka.
5.

Rönningen

- Arbetsgruppen fortsätter arbetet med att fixa avslutande trapp på altan och att klä in sidorna.
Kan komma att göras på varvets arbetsdag den 12/9.
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6. Ekonomi

Fortsatt god ekonomi. Som tidigare sagts har vi sedan sommaren bytt kassör till Elon , som
hälsades speciellt välkommen till styrelsen.
Sedan juli har klubben ett Swishkonto som ska tydliggöras för gäster på Rönningen så att vi kan
möjliggöra frivilliga bidrag. Kontot är Swish nummer: 123 268 3977.

7.

Övriga frågor

Inget övrigt fanns att upp.

8. Mötet avslutas

Ordföranden förklarar mötet avslutat. Nästa möte är 2015-09-08
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