Styrelsen for Ekeby Sporffiskeklubb far harmed avge foljande
styrelse och verksamhetsberattelse for verksamhetsaret 2017.
Styrelsens sammansattning under 2017 har varit, Ordf Inge Holmkvist
Sekreterare Gun-Britt Holmkvist Kassor Kerstin Persson ,V ordf JanErik Hedin V Sekret Bo-Inge Lilja, Suppleant Lars Nilsson.
Revisorer Anders Ljung samt Jan Holmkvist , valberedning Anders Ljung
samt Jimmy Holmkvist. Tavlingsledare John Svensson , samt Patrik
Tillgren.
Styrelsen har under det ga ngna aret haft 3 st protokollfOrda meiten utover
detta har man via mail och telefonmoten haft kontakter ang klubbens
verksamhet.
Klubbens kassor Kerstin Persson kommer pa arsmotet att redogora far
var ekonomiska steillning.Styrelsen bedomer var ekonomi som
tillfredstallande.
Antal medlemmar under 2017 har varit 44 st betalande samt 8
hedersledamOter (30 ar).
Klubbens Fas 3 projekt fortsatte med en fOrlangning av Lars Bengtssons
Kontrakt med klubben som upphOrde den 31 December 2017.Klubben
har via Arbetsformedlingen forsorg haft meijlighet att genomfora dessa
Fas 3 projekt i 4 ar. Vi har tack vane den ekonomiska ersattning som har
utgatt for denna Fas 3 period genomfort underhall samt investeringar pa
klubbstuga och var tomtmark som vi Arrenderar av Gedsholms
Gardsfeirvaltning
Styrelsen har gjort en uppgorelse med Lars Bengtsson att han fortseitter
som klubbmastare och kommer att ansvara for var skeitsel av tomt samt
av var klubbstuga. Detta kommer aft ske fran och med 1 Januari 2018.
Under det gangna aret har vi som vanligt varit verksamma med att seilja
tornbolalotter. Detta aret har vi salt 2 tombolor Som har gett ett bra
eiverskott till var kassa. Den tid det tog att salja 2 tombolor blev ca 300
timmar. Ett stort tack till er som hjeilpte till med detta.
Tavlingsledare John Svensson har tillsammans med sin Medhjalpare
anordnat 4 st tavlingar under aret John kommer under arsmotet att

informera mer om detta. Och kommande tavlingar 2018.
Vi flyttade under 2017 ar bat till utvalinge den var ju som bekant tidigare
forlagd vid LOdde a. Baten forvaras nu vintertid hos ett fOretag som vi i
klubben har bra kontakt med.
Klubben har oven detta ar hjalpt Ekeby Hallen med lite korvgrillning
vid midsommar, samt hjeilpte vi till vid Julskyltningen med lite Glogg och
grillat. Detta gor vi eftersom vi lanar plats for var tombola
gratis.TombolafOrseiljningen av lotter ar nu ett ayslutat kapitel.
Detta ar fortsatte vi med var tradition att till vara markagare vid Vegea
samt Hallabeicken dela ut en julgava vilket alltid ar uppskattat.
Styrelsen avtackade ocksa Lars Bengtsson (Fas3) for de gangna aret med
att vi i styrelsen samlades for ett litet samkvam dar vi avtackade Lars
Bengtsson for den tid han varit oss behjalplig i klubben. Klubben
overreickte en julgava till Lars samt onskade honom valkommen i
klubben som klubbmastare.
Var traditionella grillfest genomfordes ocksa under trevliga former
under Augusti monad 2017. Vi hoppas att ni som annu inte varit dar to
med familjen kom och upplev en trevlig gemenskap samt traffa andra
medlemmar i klubben.
Klubben har oven detta ar erhallit en gava av ett fOretag i Ekeby,
pengarna vi erhallit kommer vi att investera pa vart torntomrade med en
tradgards och parkbelysning.
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Kassor Kerstin Persson Sekreterare Gun-Britt Holmkvist.

