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PROTOKOLL NR 3 - 2007
Sammanträdesdatum
2007-03-13
Kl. 19.00-21.00
Klubbhuset

Åhus Roddklubb

Deltagande ledamöter:

Ledamöter som anmält
förhinder

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

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Ledamot
Ledamot

§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med följande tillägg under övriga frågor:
- Motioner till SR
- Tider för inomhusträning och bokning av lokal.
- Föreningskortet
- Vårbrev till medlemmar
- Förberedande planering av fastighetens underhåll och renovering

§3

Val av protokolljusterare
Erik Olsson utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§4

Föregående mötesprotokoll/Beslutsuppföljning
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
Beslutsuppföljning från föregående möte: Erik Rosdahl ansvarar för fastigheten och
Lotta Sjöwall för tomten, båda är tillfrågade och har accepterat uppdraget.

§5

Ekonomi
- Ett budget förslag för 2007 är framtaget, bifogas protokollet. Det är en nollbudget
och bygger på föregående års ekonomiska utfall med viss prisjustering. Det som
är osäkert är intäkter från sponsorer samt kostnader för renovering av fastigheten.
Budgeten fastställs.
-

Marica har varit i kontakt med Folksam angående klubbens försäkringar. De har
föreslagit en genomgång av klubbens försäkringar på fastigheten och Marica får i
uppdrag att driva det vidare.
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§6

Ingående och utgående post
- Inbjudan till olympiatravet. Ingen intresserad.
- Kultur och Fritid angående bokning av lokal för hösten 2007. Lämnas till Niklas
för åtgärd.
- Fakturor till kassören
- Svensk Idrott
Marika har skickat en adressändring till Skatteverket.

§7

Rapport från tränaren.
Deltagarna på inomhusträningen ökat något.

§8

Rapport från Skånes Roddförbund.
- Det var årsmöte den 12/3. Bertil Håkanson blev omvald som ordförande.
- Det beslutades att medlemsavgiften blir 2000 kr/förening samt 50 kr/medlem och
att avvakta med att reglera ett ev. underskott till årets slut. Vid minusresultat vid
årets slut delas detta på klubbarna.
- Under året blir det två stora regattor. Hjelmsjöregattan den 7-8/7 samt JSM/SM 79/9. Rickard uppmanar därför att vi skall ha det i åtanke och planera för att delta
som funktionärer.
- Måltornet skall vara klart i slutet av maj.

§9

Övriga frågor
- Motioner till SR:s årsmöte. Rickard redogör för de motioner som inkommit.
Stockholms RF vill tidigarelägga JSM/SM till augusti. Styrelsen har föreslagit
avslag, något även Skånes RF ställt sig bakom, så även Åhus RK.
Mölndals RF vill återinföra regler för material för ungd D, jun C. Styrelsen har
föreslagt bifall och tillsättande av arbetsgrupp, Skånes RF ställer sig bakom detta
och tycker det är bra med en enhetlig linje. Åhus RK bifall.
Mölndals RF har även föreslagit en utökning av sprint, även här har styrelsen
föreslagit bifall och tillsättande av arbetsgrupp för att se över olika möjligheter.
Skånes RF och Åhus RK bifall. Kommentar från Rickard är att det inte kommer att
vara någon sprint i år.
Henrik Hansson åker som Åhus representant på årsmötet.
-

Föreningskortet skall fortsätta sedan Preem skrivit på ett avtal. Kort är beställd och
skall komma till samtliga medlemmar. Det finns en länk via vår hemsida där det
går att hitta vilka företag som är anslutna.

-

Vårbrev från ordförande kommer att skickas ut till samtliga medlemmar under
vecka 12. Rickard kopierar och Malin skickar ut med B-post.

-

Förberedande planering av fastighetens underhåll och renovering. På ett mycket
pedagogiskt sätt framkom vilka åtgärder som styrelsen önskar vidta när det gäller
renovering av fastigheten. Rickard sammanställer och planeringen kommer att
fortsätta på kommande möten.

§ 10 Nästa möte
Beslutades att nästa möte blir onsdagen den 18/4 kl. 19.00. Niklas meddelar den som
är fika ansvarig.
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§ 11 Mötets avslutande.
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet

Malin Nilsson
Justeras

Rickard Håkanson

Erik Olsson

