EKS Protokoll

EKS
Styrelsemöte 30 mar 2016, hemma hos L-O.
Närvarande: Lars-Olov Flodqvist, Berit Lisjö (ordf), Birgitta Ludwigsson, Daniel Serrander,
Peter Sjöquist, Hasse Mälberg
Frånvarande:
1. Mötets öppnande
Middag och försnack
2. Val av sekreterare och ordförande
Daniel valdes till mötets sekreterare och mötets ordförande i Berits frånvaro
3. Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll lästes igenom och godkändes.
4. Ekonomisk rapport
Inget att rapportera. Infomail om inbetalning av årsavgifter har gått ut via webmaster
till alla medlemmar under mars månad.
5. Insatser på våra anläggningar (planerade under mötet)
 Vårstädning Vilsta sön 24 april kl 10-13
 Vårstädning Mora sön 8 maj kl 10-13
EKS ordnar i vanlig ordning enkel mat och fika till alla som hjälper till
6. Turpaddling och medlemsaktiviteter (planerade under mötet)


Turledarträff den 8 mars kl 18:30 på CH Industry blev ett väldigt välbesökt möte
med ca 15 medlemmar. Turschema sattes och publiceras på hemsidan snarast
(Berit via Arne)



Inofficiellt Klubbmästerskap i Sundbyholm (Sundbyholmsön runt ca 10 km),
med start vid ”ångbåtskajen” längst ut på badudden. Start kl 10:00 den 12 juni.
Anmälan per mail till Peter Sjöquist och info via hemsidan och FB. Aktiviteten
bör skrivas in tillsammans med övriga turer.



Prova-på-paddling i sedvanlig ordning med start 10 maj-21 juni. Sätt upp nytt
anslag på ladan i Vilsta (Berit). Vi bestämde också att vi fortsätter i augusti med
så kallad ”teknikpaddling” för de som vill fortsätta paddla tillsammans efter
prova-på paddlingarna. Teknikpaddlingarna startar 23/8 – 13/9 kl 18-20. Berit
kollar om hon har kvar blanketterna för funktionärsteckning från förra året.
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Teknik- och fartkväll to den 9 juni kl 18-20 (Daniel S)



Fler aktiviteter planeras ev löpande under våren

7. Inköp


Vi planerade div inköp för vårstädningsaktiviteterna, men har inga planer för
inköp av mer utrustning just nu

8. Fastighet och underhåll


Fastighetsskötsel i Vilsta:
o Måla fasaden på ladan i Vilsta. Berit beställer jobbet snarast! L-O och Daniel
stöttar med praktiska frågor
o Hängrännor i Vilsta bör sättas upp, för att spara fasaden. L-O kollar med sina
kontakter.
o En plan för el-arbeten och LED-belysning i Vilsta har tagits fram, men
styrelsen väntar med beslut till nästa möte. Christer Bergström ordnar med
det vi beslutar om och kan även ombesörja inköp av arbetskraft.

9. Övriga frågor


Ytterligare logga för EKS är godkänd på årsmötet och dessutom har Mattias
Meldert snyggat till och digitaliserat den gamla loggan i både färg och svartvitt.
Birgitta stöter på Mattias så att han släpper de förslag som styrelsen godkänt. När
loggorna blir tillgängliga i användbara format kan vi tex ordna med en T-tröja för
försäljning.



Turledarutbildning via Mest Ute. Vi har fått ett förslag på utbildning för ledare
där Mest Ute skulle kunna fungera som arrangör. Utbildningen syftar till att öka
turverksamheten och uppmuntra medlemmar att ta ett större turledaransvar, på ett
fortsatt proffsigt och lite mer likriktat sätt. Av denna anledning är styrelsen beredd
att subventionera utbildningskostnaden om 2500 kr med 1800 kr per deltagare,
max 10 st. Som läget ser ut nu hinner vi dock inte få fram ett bra deltagarunderlag
innan Mest Ute måste ha besked för en vårkurs, men vi hoppas kunna få ihop ett
bra gäng till hösten. Vi beslutade att marknadsföra satsningen under sommaren
och försöka få ihop ett gäng intresserade ledarkandidater för en höstutbildning.



Vi är nu medlemmar i RF och Södermanlands Kanotförbund. Nästa steg är att lära
sig Idrott-online. Daniel jobbar på detta och sprider kunskap vidare vartefter websidan växer fram. På sikt behöver vi en webmaster! Den gamla hemsidan har ett
förnämligt bild-bibliotek och det vore så bra om vi kunde behålla den gamla
hemsidan just för detta och länka medlemmar från Idrott-online till bildarkivet i
den gamla hemsidan. Om detta funkar återstår att se.
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De äldre motionskajaker som skall erbjudas till försäljning är Malik (Vilsta),
Slender x 2 i Mora samt en VKV101 i Mora. Erbjudande om försäljning har gått ut
på hemsidan under februari. Om ingen ytterligare intressent anmäler sig gäller
följande ordning för val av kajak (lottat under styrelsemötet): Henrik Lange,
Arne Ahlqvist, Heikki Heikkilä, Peter Fränngård

10. Nästa styrelsemöte:
Nästa möte hålls kl 18:30 tisdagen den 26 april hos Berit.
11. Mötet avslutades

Vid protokollet:

Daniel Serrander
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