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Vi håller på att se över hur KMS kommunicerar med 
medlemmarna och allmänheten. Vi har skickat årligen ut fyra 
nummer av Rodret, har en hemsida, 2 stycken anslagstavlor i 
hamnen, en anslagstavla på slipen och ytterligare en på 
klubholmen. Några av oss har skapat tidningen, några andra 
sköter om hemsidan och någon sporadiskt  anslags- tavlorna. 

Vi planerar att i framtiden ge ut tidningen Rodret två gånger om 
året, före december med kallelse för årsmötet och 
inbetalningskort för avgifterna för 2015. Samma information 
kommer att finnas på klubbens hemsida dit vi hänvisar för all 
aktuell information. För medlemmar som vill lägga in artiklar 
eller foton har vi en Facebook sida som är kopplat till hemsidan. 
Via facebook sidan kan vi skicka ut information om aktuella 
händelser. 

Vi kommer även att se över anslagstavlorna i hamnen och på 
slipen 

Kom gärna med dina åsikter vad du anser om våra planer, maila 

till redaktionen@kmskoping.se eller sök vår Facebook sida 

Ordförande har ordet 

Årsmötet äger rum den 25/2, du som 

vill få din röst hörd kom med din 

motion senast den 1/1.  

Skicka ett brev med adressen: Köpings 

Motorbåtssällskap Box 18 73129 Köping 

eller maila till sekr@kmskoping.se.  

Välkomna allihopa. 

mailto:redaktionen@kmskoping.se


Kallelse till årsmötet 2015 

När: 25 februari klockan 18.00  

Var:   Volvogården. 

Efter mötet bjuds på förtäring 

 

1 Årsmötets öppnande  

2 Årsmötets stadgeenliga utlysande  

3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet  

4 Val av två rösträknare tillika justeringsmän  

5 Föredragning av föregående årsmötesprotokoll  

6 Styrelsens verksamhetsberättelse  

7 Kassaberättelse  

8 Revisionsberättelse  

9 Ansvarsfrihet för styrelsen  

10 Förslag från styrelsen och motioner från medlemmar  

11 Fastställande av avgifter samt budget för kommande verksamhetsår  

12 Val av styrelsemedlemmar enligt 11.1  

13 Val av styrelsesuppleanter enligt 11.1  

14 Val av övriga funktionärer  

15 Val av en revisor  

16 Val av en revisorsuppleant  

17 Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande  

18 Övriga frågor 

 



Klubbens hemsida är under omkonstruktion, vi byter ’plattform’ för 

hemsidan så att den blir enklare att underhålla, foton som medlemmarna 

vill visa på Facebook sidan länkas automatiskt till klubbens hemsida   

www. kmskoping.se 

Kom gärna igen med dina åsikter hur du känner för den här sidan och 

hur vill du förbättra den. 

Kontakta redaktionskommittén: 

redaktion@kmskoping.se,    sekr@kmskoping.se     eller 

kassor@kmskoping.se 



Facebooksidan är en komplettering till klubbens hemsida där var och en 

kan delta i. 

 

Elanvändning på klubbens uppläggningsområde 



 

Mera bilder hittar du på klubbens hemsida 



Medlemstidningen Rodret för Köpingsmotorbåtssällskap har som mål 

att skickas ut till medlemmar 2 gg /år. För att fylla tidningen med 

innehåll som är av intresse för klubbens medlemmar är det angeläget 

att förslag till artiklar kommer redaktionen tillhanda. Det går bra att 

maila artiklar, ideer, bilder med mera till redaktören. 

redaktionen@kmskoping.se eller skicka med post till MaritaBjörkqvist 

Långtäby 104 73197 Köpng eller telefon 0221 32648.  

Köpings Motorbåtssällskap är ansluten till  

Mälarens Båtförbund. 

Du hittar en hel del nyttigt att läsa på förbundets 

hemsida. Tips om sjösättning och torrsättning osv. 

http://www.malarensbf.se/  

 

http://www.malarensbf.se/


B 
FÖRENINGSBREV 

BEGRÄNSAD 

EFTERSÄNDNING 

SVERIGE 

PORTO BETALT 

PORT PAYE 

God Jul Och Gott Nytt År  

önskar redaktionen  

Observera att inbetalningsavierna följer 

med denna tidning 

 

 

 Glöm inte bort klubbens årsmöte den   25 

februari klockan 18.00  

På Volvogården 


