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PROTOKOLL NR 4 - 2007
Sammanträdesdatum
2007-04-18
Kl. 19.00-21.00
Klubbhuset

Åhus Roddklubb

Deltagande ledamöter:

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

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Ledamöter som anmält
förhinder

Erik Rosdahl
Lotta Sjöwall

Ledamot
Ledamot

§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med följande tillägg under rapport från tränare:
- Regatta planering
och övriga frågor:
- Träningsoveraller

§3

Val av protokolljusterare
Henrik Hansson utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§4

Föregående mötesprotokoll/Beslutsuppföljning
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§5

Ekonomi
- Marica har flyttat pengar från bankkontot till bank- och investeringskonto för att
det är bättre ränta. Beslutades att räntefonderna skall vara kvar som de är idag.
- Genomgång av ekonomisk rapport visade att de kommunala och statliga
aktivitetsbidragen blivit något lägre, detta beror på färre träningar mellan juli och
december 2006.
- När det gäller försäkringsfrågan så är vi inte överförsäkrade men däremot så är vi
inte försäkrade för mer än ett basbelopp (40 000 kr). Höjer vi vår premie med 47
kr så blir vi försäkrade för 3 basbelopp, detta gäller lösöret. Beslutades att Marica
för ett register över lösöret i huset, Niklas inventerar det som finns i båthuset.
Efter att detta är gjort så tittar vi på om vi skall höja försäkringsbeloppet.
- Det går trögt med medlemsavgifterna. Beslutades att Rickard lägger ut
påminnelse på hemsidan.
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§6

Ingående och utgående post
- Fakturor till kassören
- Tidskriften Svensk Idrott samt Nya Sport Magazinet
- Föreningsinfo nr 1 2007 från Skåne Idrotten
- Inbjudan till Upplevelse & Hobby Mässa i Kristianstad
- Reklam från Stimtec
Vårbrev och inbjudan till Vårfest har skickats till samtliga medlemmar.
Niklas har skickat in ansökan om lokal inför inomhusträningen.
Rickard har skickat ut information och inbjudan till danska roddklubbar på Själland
angående Hjelmsjöregattan och Hamnregattan.
Rickard har även skickat en förfrågan om sponsring av bommar till Smekab i
Önnestad.

§7

Rapport från tränaren
Följande tider är det som gäller för roddträningen:
Måndag till torsdag kl. 18.00-20.00. Söndagar kl. 10.00-12.00. Niklas håller i
träningen på måndagar och torsdagar, beslutades att Niklas skickar ut en lista där de
som kan tecknar sig för att hålla i träningen resterande dagar. Torsdagar är det endast
träning för jun B.
Följande ansvariga för årets regattor beslutades:
Ryrsjön 26-27/5
Marika Block (med hjälp av Henrik Hansson)
Råda 9-10/6
Henrik Hansson
Hjelmsjön 7-8/7
Malin Nilsson och Erik Olsson
Halland 28-29/7
Håkan Wennerhag
Det har varit träningsläger på påsklovet, Niklas poängterar att det är viktigt med
ombyteskläder. Det kan bli ett och annat dopp i vattnet.

§8

Rapport från Skånes Roddförbund
- Tre helger i maj är arbetshelg på Hjelmsjön. Första tillfället är den 5-6/5.
- Vi diskuterade bemanning på Hjelmsjö regattan i juli. Rickard är tävlingsledare,
Ralle skall tillfrågas som serviceman, Bertil Håkanson är speaker med Henrik
Hansson som biträdande speaker. Niklas Henningsson är dataoperatör och även
Ingrid Olsson skall tillfrågas. Erik Olsson är nätverkstekniker, Marica Block,
Malin Nilsson och Lotta Sjöwall hjälper till som kökspersonal. Det behövs
motorbåtsförare.
- Rickard har begärt in offerter på ett nytt högtalarsystem, priset ligger på ca 15 000
kr. Tre olika finansieringsförslag diskuterades.
1. Skånes Roddförbund köper in och plockar ut hyra från klubbarna.
2. Skånes Roddförbund och Åhus Roddförbund delar på kostnaden.
3. Åhus Roddklubb köper in och plockar ut hyra.
Detta kommer vi att fortsätta diskutera vidare på kommande möte samt vi avvaktar
nästa möte som Skånes Roddförbund har för där kommer ärendet att diskuteras.

§9

Övriga frågor
Genomgång av planering för fastighetens underhåll och investeringar. Det delades ut
olika ansvarsområden och ansvariga för att plocka fram kostnader till nästa möte.
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Arbetsdagen den 21 april och vårfesten på kvällen är under kontroll. Fasaden på
klubbhuset skall tvättas, tomten röjas och köket städas.
Niklas ansvarar för trivsel aktivitet för roddarna.
Följande frågor bordlades till nästa möte:
Uthyrning av lokalen samt träningsoveraller.
§ 10 Nästa möte
Beslutades att nästa möte blir tisdagen den 29/5 kl. 19.00.
Rickard är fikaansvarig.
§ 11 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet

Malin Nilsson
Justeras

Rickard Håkanson

Henrik Hansson

