EKS Protokoll

EKS
Styrelsemöte 19 11 25, hemma hos Daniel S

Närvarande: Lars-Olov Flodqvist, Daniel Serrander, Berit Lisjö, Nils-Erik Bånkestad och
Matias Meldert.
Frånvarande: Hasse Mälberg

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
112 500 kr på kontot. Alena och Johan har betalat in 2000 kr vardera för EKS-kajaker
som de fått köpa. Kvitto ordnas av Daniel S
I dagsläget ca: 150 betalande medlemmar, det kan komma till några som fortfarande
inte betalat. Svårt att nå flera för att påminna om årsavgift.
Styrelsearvode skall betalas ut för verksamhetsåret om 999 kr. Daniel ordnar.
5. Genomförda/aktuella aktiviteter
• Inga aktiviteter sedan förra mötet
• Hasse M står för Luciapaddling fredagen den 13 dec
• Bassängträning och säkerhetsmöten under planering
6. Investeringsbehov, inköp.
• Paddlar står fortfarande på önskelistan. behöver 8-10 st, Mattias kämpar på med
detta.
• Mattias är även på gång med klistermärken med vårat klubbmärke, tänkt att bl a
för att märka upp våra Kajaker.
• Fem äldre kajaker (Sea Lion och Seabird 2+2 samt Picknic har erbjudits
medlemmarna till försäljning via hemsida och FB. Samtliga kajaker ser ut att
vara sålda för 2000 kr/st (Picknic 1000 kr). Berit förordar att Picknick behålls
tills större alternativa kanoter finns tillgängliga. Kunden KC har nog inte så
bråttom med att hämta ut den, om de nu köper den.
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7. Övriga frågor
• Den sk ”Säkerhetsgruppen” har haft två möten som skall resultera i ett förslag
till förbättrad paddlingssäkerhet. I gruppen ingår Berit L, Arne A, Anette och
Christer B samt LO.
• Berit är intresserad av att kunna certifiera kanotister i klubben. Mattias är nog
den som ligger närmast för att stå för den möjligheten. Enklast är kanske dock
att samarbeta med annan klubb som kan certifiera. Frågan får anstå tillsvidare.
• Kajakställningarna i Vilsta är förstärkta av Hasse och LO
• Kvarstår att se över ”landgångarna” i Vilsta på långsidan.
• Kvarstår att kolla uppmärkningen av Kajaker i Mora.

8. Nästa styrelsemöte: tis 28 jan 2020, kl 18:30 hos Berit
9. Årsmötet planeras till tisd 25 feb på Munktell kl 18:30. Styrelsen träffas kl 17:30.
Berit fixar lokal.
10. Mötet avslutades

Vid protokollet:

Daniel Serrander
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