ÖSTERSUNDS MOTORBÅTSKLUBB

Protokoll fört vid ÖMK:s ordinarie styrelsemöte 2013-11-05
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

Ja

Klubbmästare

Mats Englund

Ja

Övriga
Lars Lacka Eriksson
Claes Nordqvist
Hägglund
Vice sekr

Utestående frågor från senaste protokoll
Punkt

Action

Klart

2

Rörande Jönssons medlemskap och båthus så skall Magnus och Kurt skriva ett
brev som upplyser om gällande regler.

2013-11-05

4

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.

2013-11-05
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Dagordning
1. Föregående protokoll

Föregående protokoll lästes upp. Utestående punkter enligt tabell.

2. Medlemsärenden
Inget nytt

3. Inkomna ärenden

Inga nya ärenden har kommit in.

4. Varvet

Anneli har kollat med kajaksektionen rörande en ansvarig. Ingen känner sig manad i nuläget, dock
kan Erika Gyllencrantz tänka sig att ta uppdraget längre fram.
Martin har förslag på textändringar i stadgarna för att lättare kunna hålla efter ordningen på
varvet. Kurth föreslår att han skriver ett förslag på detta så att beslut kan tas på årsmötet. Det
krävs även ett månadsmöte för att fastställa ändringen.

5. Rönningen

Den båt som styrelsen diskuterade i september är nu inköpt och ligger f.n på varvet.
Lacka har fått nys på ett ett liet vindkraftverk som är till salu. Detta skulle kunna passa på
rönningen för att driva bryggbelysning e.t.c.

6. Ekonomi

Fortsatt god ekonomi. Kurth föreslår att det tas med en balansräkning till nästa möte. Kurth
redogör för Swedbanks inkassoservice

7. Övriga frågor
Inga övriga frågor

8. Mötet avslutas

Ordföranden förklarar mötet avslutat. Nästa möte är 2013-12-03

Att göra
Punkt

Action

Klart

2

Kurth börjar med att skriva på Jönssons FB konto rörande obetalda avgifter,

2013-12-05

4

Martin skriver förslag till förändrig av text i varvsstadgarna

Årsmötet

5

Lacka kollar pris och övrigt kring ev. vindkraftverk på Rönningen

2013-12-05

6

Irene tar med sig en balansräkning

2013-12-05
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