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PROTOKOLL NR 2 - 2007
Sammanträdesdatum
2007-02-13
Kl. 19.00-21.00
Klubbhuset

Åhus Roddklubb

Deltagande ledamöter:

Rickard Håkanson
Henrik Hansson
Niklas Henningsson
Marica Block
Malin Nilsson
Håkan Wennerhag
Erik Olsson

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Ledamöter som anmält
förhinder:

Erik Rosdahl
Lotta Sjövall

Ledamot
Suppleant

§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med följande tillägg under övriga frågor:
- Budgetmöte
- Trivsel och arbetsdag.
- Regattaplanering.
- Ansvarsfördelning.
- Vandringstroféer.
- Materielutbildning.
- SR:s årsmöte.

§ 3a Konstituering av styrelsen
Vice Ordförande
Henrik Hansson
Kassör
Marica Block
Sekreterare
Malin Nilsson
Ledamot i SRF
Rickard Håkanson
Suppleant i SRF
Niklas Henningsson
§ 3b Firmatecknare
Styrelsen beslutade att ordförande Rickard Håkanson (730524-3557) och kassören
Marica Block (630730-3609) ska vara firmatecknare var för sig.
§4

Val av protokollsjusterare
Malin Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.
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§5

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§6

Ekonomi
Hänvisar till den ekonomiska berättelsen från årsmötet.

§7

Ingående och utgående post
- Svensk Idrott.
- Svar från Sjöfartsverket som fortfarande anser att det är den andra båten som är
vållande till kollisionen i maj 2005. Styrelsen beslutade att Rickard ska meddela
Folksam att vi vill driva ärendet vidare.

§8

Rapport från tränaren
- Det är väldigt få deltagare på cirkelträningen.
- Det kommer att vara frivillig träning på söndagar för dem som vill, denna kommer
inte att vara ledarledd förrän det blir aktuellt att gå ut på vattnet.
- Det kommer fortsatt att vara ledarledd träning på måndagar, tisdagar och onsdagar.

§9

Rapport från Skånes Roddförbund
- Måltornet kommer att byggas under våren. Håkan och Rickard ska se om det är
möjligt/lämpligt att sätta plåt utanpå tornet, eventuellt kan Håkan sponsra detta.
- SRF kommer att ha årsmötet i Malmö den 12/3 kl. 18.30 Niklas åker som klubbens
representant.

§ 10 Övriga frågor
- Budgetmöte. Marica, Henrik, Niklas och Rickard träffas den 22/2 kl. 18.00 på
klubben för att lägga budgeten.
- Trivsel och arbetsdag. Arbets- och trivseldagen kommer att genomföras den 21/4.
En festkommitté bestående av Henrik, Malin och eventuellt Lotta kommer att
ansvara för festen. Roddinvigningen kommer i vanlig ordning att genomföras den
1/5 nere på klubben.
- Regattaplanering. Niklas gör ett förslag på vilka tävlingar vi ska åka på, ska vara
klart till budgetmötet.
- Ansvarsfördelning.
Rickard
Hamnregattan
Malin
Uthyrning
Henrik
Motorbåt, släp
Erik R
Fastigheten (Erik tillfrågas om detta uppdrag)
Lotta
Tomt
Håkan
Bryggor
Niklas
Båthus, träning
- Vandringspriser. Vi behöver 2 stycken nya och de ska sättas upp av styrelsen.
Styrelsen beslutade att Henrik har ansvar för detta. Det finns även ett
vandringspris som styrelsen satt upp tidigare Henrik får i uppdrag att kolla vilket
år det skedde så att det kan graveras in samtidigt som namnen på de andra
troféerna.
- Materielutbildning. Materielutbildning kommer att ske kl. 13.00 den 1/5, alltså
efter roddinvigningen.
- SR:s årsmöte. Henrik åker på mötet som är den 17-18/3 i Stockholm.
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