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Styrelsen

Styrelsen under 2015
Ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Vice ordförande:
Vice sekreterare:
Varvschef:
Vice varvschef:
Klubbmästare:

Kurth Wikström
Claes Nordquist/Elon Eriksson
Magnus Herrström
Lars Ericsson
Vakant
Martin Hägglund
Peter Hedlund
Johnny Olofsson

Medlemmar

Klubben har för närvarande 110 medlemmar.

Års- och
Styrelsemöten

Årsmötet hölls i klubbstugan i Lugnvik och finns protokollförd den
10 Mars.
Styrelsen har under året haft sju möten. Vi ser gärna att flera ”dyker”
upp på mötena. De hålls som regel första tisdagen i varje månad kl
19.00 i klubbstugan. Juni, juli är alltid mötesfria. Håll utkik på
hemsidan och Facebook.
Styrelsen har under året bl a diskuterat och behandlat;
Problemet med långliggare på varvet som inte betalar sina
avgifter.
Nybyggnation av båthus på varvet.
Att klubben stadigt tappar medlemmar. Vad kan vi göra för
att skapa mervärden för de som inte står på varvet.
Organiserat och förberett upptagningar/isättningar och
arbetsdagar.
Fester och evenemang

Ekonomi

Klubbens ekonomi är fortsatt god. Räkenskaperna redovisas i
årsmötets revisions och ekonomiska berättelser.
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Varvet

En arbetsdag har genomförts under året som avsattes för städning och
allmän upprustning.
Varvet hade under hösten tyvärr inbrott där två motorer stals.
Styrelsen har tittat på kameraövervakning och kommer att titta vidare
under våren.
Styrelsen har tagit beslut att öppna körgrinden för alla.
Projektet att bygga båthus på varvet har fortsatt under året med några
nya förslag.
Antalet båtar på varvet är för tillfället ett knappt 60-tal.

Rönningen

Arbetet på Rönningen har under sommaren varit av karaktären allmänt
underhåll.
Arbetet med altanen har slutförts. Trapp, steg och sidor har klätts in där
det saknades.
Altanen invigdes med en stor gemensam grillmiddag under en av
sommarens varmaste kvällar, väldigt trevligt.
Diskussioner och beredning av renovering av bryggor har påbörjats.

Evenemang

Årlig surströmmingsfest hölls den 22/8.

Utbildning

Inga utbildningsaktiviteter har genomförts under året.

Övrigt

Styrelsearbetet i ÖMK blir allt svårare. Färre och färre medlemmar
har lust eller ingen möjlighet att delta i arbetet. Denna trend måste
ändras för att få till en utveckling av klubben..
På längre sikt kan i sämsta fall klubben måsta avslutas om inte
styrelsen fungerar.
Kim Svensson har tagit ansvar för kajakhuset.
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