EKS Protokoll

EKS
Styrelsemöte 21 mar, hemma hos LO.
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
Föreningen har god ekonomi. Ett par fakturor från elarbetet släpar efter och vi har
investerat i två begagnade turkajaker (Pilgrim och Thae Greenland).



Peter fixar Swish till prova-på-paddlingstart.
Peter mailar ut om medlemsavgiftsbetalning

5. Insatser på våra anläggningar
 Vårstädning Vilsta sön 23 april kl 10-13



Städa, rensa och märk upp kapell, reparera, polera, gallra ut äldre kajaker
och flytta ut till Vilsta, ny skylt, ny info på tavlan mm



Vårstädning Mora sön 7 maj kl 10-13 (preliminärt)



Återstår för 2017: Hängrännor i Vilsta, mer omfattande målning av huset i Mora
samt kontroll och ev plintjustering av huset i Mora.

EKS ordnar i vanlig ordning enkel mat och fika till alla som hjälper till.
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6. Turpaddling och medlemsaktiviteter




Turledarmöte hölls i Munktell 14/3 och en rad aktiviteter bokades in för säsongen.
Se hemsida och almenacka
Berit undersöker turledarutbildning via Kanotförbundet. Vi är 6-8 intresserade nu.
Prova på startar tis 9 maj kl 18 - 20

7. Investeringsbehov









Reparation av en tappad Citius 55:a
Pilgrim inkl kapell och Thae Greenland inkl kapell och paddel inköpta beg (ca
17000 Resp 11 000 kr). Ytterligare en C55:a bokad på Kanuk (i enighet med
årsmötesbeslut)
Någon form av ungdomskanot önskas. Helst 2 st Citius Junior 1. Då kan familjer
träna och paddla tillsammans och det efterfrågas ofta på prova-på paddlingarna.
Vi behöver också fler paddlar för både motions- och tur paddling, samt ett par
barn-/ungdomspaddlar
Fler flytvästar
Fler maratonkapell och täta skräddarsydda turkapell
Viktigt att de kanoter vi införskaffar är kompletta med kapell och andra tillbehör

8. Övriga frågor


Birgitta fortsätter kolla priser på medlemsartiklar, som tex T-tröja, med nya
loggan på. Vi behöver klistermärken att sätta på kajaker också!



Medlemsregistret via Idrottonline funkar fortfarande inte. Peter och Daniel samlar
in personnummer för fullt och hoppas arbetet blir klart under våren.



Berit har kollat med Kommun om vi kan få en soptunna i Vilsta, som de sköter
om. Kommunen verkar måttligt intresserade och vi skall nog inte räkna med detta.



Hasse har utrett möjligheten att sätta upp en postlåda på kanothuset. Det är ok om
vi sätter upp den på ridhuset. Vi gör så och gör adressändring. På detta sätt slipper
vi postbox och kostnaden för detta. Hasse köper postlåda.

9. Nästa styrelsemöte:
Nästa möte hålls kl 17:30 den 25 april hos Berit på Sveav 38 B
10. Mötet avslutades

Vid protokollet:

Daniel Serrander
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