EKS Protokoll

EKS
Styrelsemöte 30 aug, hemma hos Peter.
Närvarande: Lars-Olov Flodqvist, Berit Lisjö (ordf), Daniel Serrander, Peter Sjöquist,
Frånvarande: Birgitta Ludwigsson, Hasse Mälberg
1. Mötets öppnande
2. Val av sekreterare och ordförande
Daniel valdes till mötets sekreterare och Berit till ordförande
3. Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll lästes igenom och godkändes.
4. Ekonomisk rapport



Gott om pengar på kontot, men faktura inväntas från Kanuk på 1 st Citius 55 , 6 st
paddlar och 6 st nya flytvästar.
Medlemstillströmningen är fortsatt stark och många nya medlemmar har
tillkommit efter prova-på och nybörjarkurser.

5. Insatser på våra anläggningar
 Mora-huset skrapas sakta men säkert, men det skulle behövas en gemensam insats
innan målning kan ske. Peter bjuder in till fixardag i Mora den 15 okt kl 10-ca 14 och
så ligger vi lågt i Vilsta i höst, då den anläggningen fortfarande håller bra skick sedan
vårstädningen.



Återstår för 2017: Hängrännor i Vilsta. Berit sonderar läget med hantverkare, men
det är svårt att få ut dem.



Ny skylt på Vilsta-ladans framsida lär vara klar. Berit kollar med Mattias
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6. Turpaddling och medlemsaktiviteter







Turer genomförda enligt plan
Turledarutbildning genomförd i Kanotförbundets regi, med god uppslutning
KM Sundbyholmsön runt sön den 11 jun genomfört
Prova- på-tisdagar genomförda med god uppslutning
Nybörjarkurs genomförd med Mattias och Hasse som ledare
Veckotur med Calle genomförd

Fler turer på gång:
 Mareldstur helgen v 35
 Hjälmartur tis kväll 5 sep. Ilägg Järshammar.
 Teknikpass i Vilsta tex 12 sep? Daniel kollar möjlighet
7. Investeringsbehov

 1st Citius 55 , 6 st paddlar och 6 st nya flytvästar införskaffade juli. Under 2017
har 2 havskajaker och 1 motionskajak inhandlats. (4 paddlar återstår att hämta hos
Kanuk)
 Struer Slender såld i befintligt skick (lämnade Mora i juli)

8. Övriga frågor


Vi borde fortfarande ta fram ett antal medlemsartiklar, som tex T-tröja, med nya
loggan på. Vi behöver klistermärken att sätta på kajaker också! Daniel försöker
kolla med profeel.



Postlådan i Vilsta funkar fint!

9. Nästa styrelsemöte:
Nästa möte hålls kl 18:30 den 31 okt hos Hasse.
10. Mötet avslutades

Vid protokollet:

Daniel Serrander
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