EKS Protokoll

EKS
Styrelsemöte 19 09 30, hemma hos Mattias M
Närvarande: Lars-Olov Flodqvist, Hasse Mälberg, Daniel Serrander och Matias Meldert.
Frånvarande: Berit Lisjö, Nils-Erik Bånkestad.
1. Mötets öppnande
2. Val av sekreterare och ordförande
Hasse Mälberg valdes till mötets sekreterare.
3. Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll lästes igenom och godkändes.
4. Ekonomisk rapport
112 000 kr på kontot.
I dagsläget ca: 150 betalande medlemmar, det kan komma till några som fortfarande
inte betalat. Svårt att nå flera för att påminna om årsavgift.
5. Genomförda/aktuella aktiviteter
• Företagspaddling med Vilstagruppen blev lyckad, 13 st deltagare.
• Den planerade turen till Fjällbacka blev ändrad och man var i stället i Gryts
skärgård.
• Fullmåne tur på Mälaren, dock blev det inte så mycket måne eftersom det
mestadels var mulet.
• Div ”Kompispaddlingar” vi Facebook.
• Tyvärr ingen planerad tur till Garkast, (ännu).
• Hasse M står för Luciapaddling.
• Finns även planer på sen kvällspaddling nu i höst.
6. Investeringsbehov, inköp.
• Ännu inga paddlar inköpta, vi behöver 8-10 st, Mattias är på gång med detta.
• Mattias är även på gång med klistermärken med vårat klubbmärke, tänkt att bl a
för att märka upp våra Kajaker.
• Det har inte gått att få tag i ny sits till Riot Brittany.
• Virar har köpts till skädda på Avocet samt Calypso.
• Några Wing paddlar har köpts in, det dök upp ett bra erbjudande.
• Mattias ska inventera våra kapell, sedan får vi se om det finns behov av
kompletteringar. Vi ska även titta över om det finns behov av att märka upp
dem bättre.
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• 2 Kajer har köpts in. Båda ligger i Vilsta. Daniel kommer att märka upp dem
och uppdatera listan på våra Kajaker.
- Zegul Arrow.
- Delphin.
7. Övriga frågor
• Den sk ”Säkerhetsgruppen” planerar snart en träff, där ingår. Berit L, Arne A,
Anette och Christer b.
• L-O har fördelat paddlar så det nu finns ok med paddlar även i Mora.
• ”Prova på paddling” med NTI gymnasiet blev svårt att genomföra, de hade svårt
att få till ett passande datum. Så detta blev aldrig av.
• Vi har fått en förfrågan om vi vill lägga ut erbjudande att köpa torrdräckt från
”Gerbo Kajak AB”. Beslut togs att vi inte skulle lägga ut detta på vår hemsida.
Vi får inget för detta, och det är ingen speciell rabatt om man jämför vad de tar
på Web. Vi är fö ingen reklamplats för privata bolag om vi inte har något
samarbete med dem.
• 5 st Kajaker ska läggas ut för försäljning till medlemmar. 2000 kr st. Dessa
används mycket sällan, nästan aldrig. Det är inga båtar man heller vill
rekommendera till paddlare, och det behövs plats för de nya som köpts in. Blir
de ej köpta av medlemmar så finns en privat spekulant på några av dem.
Hasse M ombesörjer detta.
Det är 5 Kajaker i Vilsta.
- Point 65 Picknick.
- Sea Lion Perception röd.
- Sea Lion Perception gul.
- Sea Bird Discovery röd.
- Sea Bird Discovery gul.
• Nästa ev inköp bör bli lite större kajak/kajaker.
• Vi behöver även invertera platssituationen i Vilsta, just nu dock inget akut
behov att flytta någon kajak och vi lägger ju även ut 5 st till försäljning. Behov
finn säven att kolla över stagen som kajakerna ligger på.
• Kvarstår att se över ”landgångarna” i Vilsta på långsidan.
• Kvarstår att kolla uppmärkningen av Kajaker i Mora.
• Det bedömdes inte finnas behov av ”städ dag” i varken Mora eller Vilsta nu till
hösten.
8. Nästa styrelsemöte: Kl 18:30, tisd 26 november, hos Daniel.
9. Mötet avslutades
Vid protokollet:

Hasse Mälberg
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