EKS
Styrelsemöte 13 jan 2016, hemma hos Daniel.
Närvarande: Lars-Olov Flodqvist, Berit Lisjö (ordf), Hanna Nordin, Daniel Serrander, Peter
Sjöquist, Hasse Mälberg
Frånvarande:
1. Mötets öppnande
Middag och försnack
2. Val av sekreterare
Daniel valdes till mötets sekreterare.
3. Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll lästes igenom och godkändes.
4. Information om nya armaturer och elinstallationer i Vilsta
Christer Bergström, som jobbar på elgrossisten Storel presenterade olika alternativ för
belysning inne och ute för ladan i Vilsta. Christer har gjort ett kanonbra jobb och
presenterade väldigt trevliga lösningar för att på ett praktiskt och smakfullt sätt lysa
upp både ute-områden och de olika innomhusdelarna i Vilsta. Styrelsen kommer att
väga samman förslagen med övriga underhållsbehov och fatta beslut om
belysningsalternativ när vi har sammanställt det totala investeringsbehovet.
5. Planering inför Årsmötet
 Datum och tid bokades till 23/2 kl 18:30 på Munktellarenan. Berit bokar lokal
 Valberedningen har att ersätta Hanna, som önskar ställa sin plats till förfogande
 Verksamhetsberättelse förbereds av Berit
 Ekonomisk redogörelse och budget förbereds av Peter
 Verksamhetsplan förbereds av Daniel
 Förslag att gå med i Svenska Kanotförbundet förbereds av Daniel
6. Ekonomisk rapport
Vi är 162 betalande medlemmar för 2015. Intäkter på närmare 100 000. Preliminärt
har vi haft utgifter på ca 90 000 kr (inkl inköp av 3 kajaker, paddlar och div annan
utrustning). Utfallet liknar 2014 i stor utsträckning. Det som avviker mest från budget
är att vi inte lagt så mycket som planerat på underhåll. Detta skjuter vi framför oss och
dessutom vill vi ev gå med i kanotförbundet, vilket kommer att behöva finansieras på
något sätt. Peter förbereder budget för 2016 med relativt tungt underhållsfokus, då vi
ligger väl med när det gäller kajakinköp nu.
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7. Insatser på våra anläggningar


Höststädning Vilsta genomfördes den 25 oktober. Lyckat som vanligt
och god uppslutning. Vi slog bla upp nya avlastnings-ställ utanför ladan.



Framtida insatser berörs i verksamhetsplan och kommer handla mycket
om fasadmålning, hängrännor, ersätta fuktskadade väggbrädor samt
byta/sätta upp armaturer i Vilsta (både inom- och utomhus).

8. Turpaddling och medlemsaktiviteter


Lucia-paddling genomfördes med god uppslutning den 13/12



Skall vi boka vattenpalats-tid för rollträning? Hasse kollar fortfarande möjligheter
och i Kungsör finns en bassäng i Kommunal regi som verkar lovande.

9. Inköp


Grönlandskajak införskaffad och ligger tillgänglig i Vilsta! Även tillhörande
utrustning som grönlandspaddel och kapell inköpt.



Ytterligare en fin wingpaddel införskaffad från Kanuk. Hänger i Vilsta.

10. Utkast till verksamhetsplan 2016
 Turledarträff den 8 mars kl 18:30 på CH Industry i Vilsta Industriområde,
Hejarg 26. Ingång mitt på den långa byggnaden.
 Kompispaddlingar
 Klubbtävling i Sundbyholm?
 Prova på paddling i sedvanlig ordning
 Rollkurs
 Organiserad nybörjartur för de som vill gå vidare efter Prova-på
 Fastighetsskötsel i Vilsta:
o Måla fasaden på ladan i Vilsta. Styrelsen tar in offert på arbete och material.
Vad kan vi göra själva?
o Hängrännor i Vilsta bör sättas upp, för att spara fasaden
o En plan för el-arbeten och LED-belysning i Vilsta. Christer Bergström kan
tänka sig att bidra med kunskap på det här området.
 Teknik- och fartkväll
 Höst- och Vårstädning
 Aktivitet med HAV
11. Övriga frågor (kvarstår från föregående möte)


Förslag till ytterligare logga för EKS är under framtagning (digital variant).
Hanna försöker ordna så att styrelsen får de förslagen i januari, så att vi kan
förbereda ärendet till årsmötet.



Fortsatt diskussion om anslutning till Kanotförbundet och Idrottonline.
Medlemskap i kanotförbundet kostar 70 kr/adress + 200 kr för föreningen. Frågan
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förbereds inför årsmötet. Styrelsen kommer att förorda medlemskap och att det
initialt inte kommer att innebära någon höjning av medlemsavgiften.


De äldre motionskajaker som skall erbjudas till försäljning är Malik (Vilsta),
Slender x 2 i Mora samt en VKV101 i Mora. Erbjudande om försäljning går i
första hand ut till EKS-medlemmar. Daniel ordnar intresseanmälan på samma sätt
som tidigare, men avvaktar till våren 2016.

12. Nästa styrelsemöte:
Nästa möte hålls kl 17:00 strax före årsmötet den 23 februari. Årsmötet startar kl
18:30 på Munktellarenan (Berit bokar lokal). Alla i styrelsen tar med kaffe/varmt
vatten. Berit köper fikabröd.
13. Mötet avslutades

Vid protokollet:

Daniel Serrander
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