EKS Protokoll

EKS
Styrelsemöte 31 okt, hemma hos Hasse.
Närvarande: Lars-Olov Flodqvist, Berit Lisjö (ordf), Daniel Serrander, Peter Sjöquist, Hasse
Mälberg
Frånvarande: Birgitta Ludwigsson
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



Faktura från Kanuk på 1 st Citius 55 , 6 st paddlar och 6 st nya flytvästar. Betald,
men paddlar återstår att hämta. Daniel håller kontakt med Micke B på Kanuk.
Medlemsavgifter betalda. Peter jagar enstaka eftersläntrare.

5. Insatser på våra anläggningar
 Mora-huset skrapasdes på fixardag, men bara fyra medlemmar deltog. Mycket jobb
återstår. Peter får på fråga styrelsens ok att eftersöka mer professionell hjälp med detta.
Peter tar in offerter för en insats i vår.



Hängrännor i Vilsta: Berit har inte lyckats få kontakt med hantverkare.



Ny skylt på Vilsta-ladans framsida lär vara klar. Berit kollar med Mattias

6. Turpaddling och medlemsaktiviteter


Mareldstur helgen v 35 avlöpte väl. Fem deltagare – kanonfint!

Turer på gång:



Luciapaddling i Vilsta 9/12, kl 16:00 (Berit)
Fullmånepaddling i Vlsta 3/12, kl 18:00 (Hasse)
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7. Investeringsbehov

8. Övriga frågor


Vi tittade på olika medlemsartiklar, som T-tröja och hoodie. Profeel offererar :
o T-shirt funktion: 99 kr/st + 20-50 kr för tryck, vid köp av 100 st dvs 150
k/st (självkostnad)
o Hoodie kostar 175 kr/st + 25-50 kr för tryck, vid köp av 100 st, dvs 225
kr/st (självkostnad)

Daniel ber Proo-feel designa en t-tröja och en Hoodie i lämplig färg, med vår logga.


Samtliga föreningar och markägare längs ån har fått fråga om det finns något att
erinra mot att man ökar konstsnötillverkningen i Vilsta, men vi finner ingenting att
erinra om detta.

9. Nästa styrelsemöte:
Nästa möte hålls kl 18:30 den 23 jan hos Berit.
10. Mötet avslutades

Vid protokollet:

Daniel Serrander
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