ÖSTERSUNDS MOTORBÅTSKLUBB

Protokoll fört vid ÖMK:s ordinarie styrelsemöte 2013-04-09
Styrelsen
Uppdrag

Ledamot

Närvarande

Ordförande

Kurth Wikström

Ja

Vice ordförande

Anneli Malmberg Englund

Ja

Sekreterare

Magnus Herrström (Anneli ersätter detta möte)

Kassör

Irene Rönning

Ja

Varvschef

Martin Hägglund

Ja

Vice varvschef

Sören Persson

Ja

Klubbmästare

Mats Englund

Ja

Nej

Övriga
Anna Hägglund

Peter Hedlund

Sören Persson

Torbjörn Rintzen

Märit Persson
Jonny Olofsson

Dagordning
1. Föregående protokoll

Inga utestående punkter från föregående protokoll.

2. Medlemsärenden
Inga nya medlemsärenden har kommit in.

3. Inkomna ärenden

Verksamhetsberättelse med ekonomisk rapport från hamnkommittén läggs ut på vår hemsida
med det här protokollet.
Kurt beskrev vad som händer i Östersund Frösö Hamnkommitté. Ny styrelse kommer att utses
på en stämma som hålls den 25/4 kl 19.00 på Furuparken. Nytt namn blir Östersund Frösö
Hamnförening

4. Varvet
Goliat ansvarar för att traktorn fixas till sjösättningen då han är inte närvarande så kan vi inte
stämma av hur tidsplanen för reparationen ser ut.
Vi beslutade att termostat ska sättas in i stugan kopplad till elementen.
Martin ansvarar för fortsatt kontakt med låsleverantören för att få det nya nyckelsystemet ska
fungera och komma på plats.
Önskemål om att köpa in snörasskydd inför nästa vinter. Torbjörn Rintzen har eventuellt ett till
försäljning. Sören och Martin kollar kostnad.
Arbetsdag den 18 maj med Kick Off fest -knytkalas.
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5. Rönningen

Goliat ej närvarande men har talat om att det är arbete med en stenkista i år. Han brukar kalla
egen arbetsgrupp.

6. Ekonomi

Nu är det klart att Irene Rönning är klubbens nya kassör efter det konstituerade mötet och alla
bankärenden är klara. Viktigt att notera på kommande faktura, har vi tagit bort Plusgirot och har
endast bankgiro på Swedbank numera.

7. Övriga frågor

Mats och Martin får handkassor för mindre inköp. Var noga med att lämna in kvitton till Irene
för de inköp ni gör.
Kurth har pratat med Lars Göransson ang Sjörådet och Z-Båtunion och hur arbetet ska gå vidare
där. Vi förslog att Torbjörn Rintzen ska gå på möte och höra mera om vad som planeras.

8. Mötet avslutas

Ordföranden förklarar mötet avslutat. Nästa möte är 2013-05-07

ÖMK • BOX 2150 • 831 02 ÖSTERSUND
–2–

