Örebro den 30 juni 2020

Information till medlemmarna i föreningen
EKObil
Den 28 maj hade EKObil sin årliga stämma. En av punkterna under mötet var ett
förslag om att likvidera föreningen EKObil. Idag stöttar ÖBO föreningen med både
personal och rent ekonomiskt. Något som blivit mer och mer ohållbart för ÖBO.
Dessutom har det inte funnits en aktiv styrelse i föreningen under året som gått.
Föreningen har idag cirka 100 medlemmar och ungefär 40 av dem hyr någon gång i
månaden en bil genom EKObil.
Stämman biföll förslaget om likvidering, men beslutet träder inte i kraft om inte
medlemmarna röstar för en likvidering under stämman nästa år, 2021. Stämman
beslutade dock att aktivera en styrelse för att se om det går att ”starta upp på nytt”. Det
skulle betyda att föreningen behöver fler aktiva medlemmar och att vi höjer avgiften
betydligt för att få rätsida på ekonomin. Under oktober 2020 ska den nya styrelsen lägga
fram ett förslag med åtgärder för hur föreningen skulle kunna leva vidare.
Stämman beslutade att höja avgiften till 250 kr och att den nya avgiften gäller från och
med juli månad, 2020. Utan de extra pengarna som en höjd avgift innebär, blir det
ekonomiskt svårt att driva föreningen vidare.
För den medlem som väljer att gå ur föreningen har styrelsen även beslutat att man som
medlem får gå ur föreningen med omedelbar verkan (egentligen säger stadgarna att
man har en uppsägningstid på tre månader).
Styrelsen tar även gärna emot synpunkter från medlemmarna. Om du har några
synpunkter eller förslag är du välkommen att höra av dig till Håkan Wilén, vice
ordförande i EKObil i Örebro, 0727-30 20 39 eller mejla styrelse@ekobil-orebro.se
Kommunikation från styrelsen till medlemmarna sker framöver via webbplatsen,
ekobil-orebro.se, samt till den mejladress som du som medlem angett i
bokningssystemet.

Med vänlig hälsning
Föreningen EKObil, genom
Håkan Wilén, vice ordförande EKObil

