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PROTOKOLL NR 1 - 2007
Sammanträdesdatum
2007-01-16
Kl. 18.30-19.40
Klubbhuset

Åhus Roddklubb

Deltagande ledamöter:

Erik Rosdahl
Henrik Hansson
Niklas Henningsson
Roland Hansson
Malin Nilsson
Erik Olsson
Lotta Sjövall
Rickard Håkanson

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Tränare

Ledamöter som anmält
förhinder:

Martin Herbst
Håkan Wennerhag

Kassör
Ledamot

§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med följande tillägg under övriga frågor:
- Försäkring
- Bil

§3

Val av protokollsjusterare
Rickard Håkanson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§5

Ekonomi
Gick igenom utfallet av föregående år. Se bilaga.

§6

Ingående och utgående post
- Blanketter om LOK-stödet, Kultur & Fritid har skickat ut blanketter om anmälan
av ny styrelse och information om hur man kan boka hallar via nätet.
- Inbjudan till årsmöte har skickats ut.

§7

Rapport från tränaren
Tävlingarna i Landskrona gick ungefär som förväntat. Rickard rapporterar att det nog
inte är så aktuellt för roddarna att åka på träningsläger till Velden.

§8

Rapport från Skånes Roddförbund
Det kommer att genomföras en utbildning i RoddRes den 10-11 mars i Kristianstad

2 (2)
där Niklas och Henrik kommer att var med.
§9

Årsmötet
- Lotta har ansvar för att fixa fikan, Malin hjälper henne.
- Valberedningens förslag finns med som bilaga.
- Märken beställs av Rickard och pokaler av Henrik.
- Verksamhetsberättelse skrivs av Niklas och Erik.
- Styrelsen beslutade att gå på Rickards förslag och ge utmärkelsen Årets
Ungdomsroddare till Johan Wennerhag.

§ 10 Övriga frågor
- Försäkring. Rickard redogör för den senaste turen angående krocken med dubbeln.
Länsförsäkringar anser att vi varit vållande på 4 punkter och att segelbåten
möjligtvis varit det på 2 punkter och vill därför att vi står för 75% och att
segelbåten står för 25% av summan. Rickard ska skicka ett nytt brev till
sjöfartsverket för att se vad de tycker om detta. Tycker de fortfarande att vi gör rätt
så kan det bli rättslig prövning.
- Bil. Det finns tydligen en bil som använder vår parkering regelbundet. Malin har
sagt till honom men om vi ser bilen där igen måste vi göra något.
§ 11 Nästa möte
Datum för nästa möte bestäms efter Årsmötet av den nya styrelsen.
§ 12 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Niklas Henningsson

Justeras

Erik Rosdahl

Rickard Håkanson

