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Styrelsens yttrande över motioner 2019
Valberedningens motion nr 1 till årsmötet:
Då valberedningen misslyckats i sitt arbete med att få fram namn på medlemmar villiga att åta sig
styrelsens uppgifter motionerar valberedningen om följande ändringar av och tillägg till stadgarna:
1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 9 § Upplösning av föreningen: Andra stycket: idrottsfrämjande
ersätts av ungdomsfrämjande.
2. ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE 21 § Ärenden vid årsmötet: Punkt 11. Val av:
a. Föreningens ordförande för en tid av 2 år ändras till för en tid av 1 år
b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år ändras till övriga
ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år
3. STYRELSEN 25 § Sammansättning: Styrelsen består av ordförande, 4-6 övriga ledamöter
samt 1-2 suppleanter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män. Ändras till Styrelsen består
av ordförande, minst två ledamöter samt en suppleant. Styrelsen bör bestå av kvinnor och
män.
4. 26 § Styrelsens åligganden: Tillägg på slutet: Under den tid då roddverksamhet i form av
träning och tävling ej kan bedrivas på grund av brist på ledare och/eller roddare skall
styrelsen i första hand tillse att föreningens tillgångar i form av tomt, fastighet och
inventarier förvaltas på bästa sätt. Styrelsen äger rätt att besluta om åtgärder för att
säkerställa fastighetens bestånd.

Styrelsens yttrande:
Styrelsen föreslår årsmötet att motionen bifalles.

Valberedningens motion nr 2 till årsmötet:
Årsmötet godtar att Åhus Roddklubbs styrelses verksamhet bedrivs helt och hållet inriktat på att
bevara och skydda tomt, fastighet och inventarier, en så kallad miniminivå. Roddare som fortfarande
vill bedriva tränings- och tävlingsverksamhet skall uppmuntras och om möjligt stödjas. Roddaren må
fullt ut utnyttja båtar och träningsredskap. Dock faller ansvaret på den enskilde roddaren och
roddarens anhöriga att bedriva träning och tävlingsverksamhet, innebärande:
•
•
•
•
•

Upprätthållande av säkerhet på vattnet i form av följebåt vid träning under
vinterförhållanden.
Anmälan och transport till regattor.
Boende vid regattor.
Deltagande vid träningsläger.
Avgifter för ovan nämnt om styrelsen ej finner ha medel för detta att avsätta.

Föreningens båttrailer kommer, om behov av denna ej längre finns, ställas av tillsvidare. Styrelsen är
beslutande i frågan.

Styrelsens yttrande:
Styrelsen föreslår årsmötet att motionen bifalles.

