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PROTOKOLL NR 6 - 2007
Sammanträdesdatum
2007-07-03
Kl. 19.00-21.00
Klubbhuset

Åhus Roddklubb

Deltagande ledamöter:

Ej närvarande

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

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant
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:
- Roddskolan
och övriga frågor:
- Handslaget

§3

Val av protokolljusterare
Håkan Wennerhag utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§4

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

§5

Ekonomi
- Aktuell kassabehållning 070703 är totalt 129 036,02 kr.
- Pengar har kommit via Handslaget och det handlar om 32 000 kr.
- Marica har undersökt vad det kostar att hyra bankfack. Styrelsen tyckte att det var
en onödig fast kostnad att ta på sig och beslutade att undersöka genom Henrik
vad ett brandsäkert skåp kostar att köpa.
- Påminnelse om medlemsavgift är utsänd via Marica vilket resulterat i att
ytterligare inbetalningar gjorts. Marica har även upprättat en lista över aktuella
medlemmar.
- Marica uppmanar de som tankar på Statoil att skriva tydligt på kvittot namn och
användningsområde.
- Vi måste även se över våra rutiner när det gäller att anmäla till regattor. På sista
regattan betalade vi över 1 100 kr för att vi anmält roddare som inte var med. Den
som anmäler bör kontrollera med respektive förälder att deras barn skall med.
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§6

Ingående och utgående post
- Fakturor till kassören.
- Tidskriften Svensk Idrott.
- Bulletin från Roddförbundet.
- Reklam från Sjösäkerhetsservice och Norstedt Förlagsgrupp.
Inbjudan till midsommarfirande har skickats till samtliga medlemmar.
Rickard har skickat ansökan om pengar via Handslaget samt en ansökan till
Kristianstads Kommun om marknadsföringsbidrag.
Marica har skickat påminnelse till de som inte betalt medlemsavgift.

§7

Rapport från tränaren.
Träningstiderna diskuterades. Det beslutades att plocka bort tisdagsträningen.
Roddskolan fungerar bra enligt Niklas som varit där tre gånger och tittat. Det är
Roddskolemästerskap den 5/7 och avslutning den 6/7. För att öka antalet deltagare till
nästa års Roddskola är det vikigt att vi är ute i god tid och informerar i skolorna.

§8

Rapport från Skånes Roddförbund.
Funktionärsplaneringen inför och under Hjelmsjöregattan den 7-8/7 gicks igenom. Det
är god medverkan från Åhus Roddklubb på funktionärssidan.

§9

Övriga frågor
Inget nytt att rapportera ang. fastighetsunderhåll.
-

-

-

-

Styrelsen beslutade att beställa Adidas träningsoverall. Henrik kommer att ta upp
beställningar. Håkan hör med Bengt Larsson & Co och Malin med Kristianstads
Textil vad de tar för att trycka. De kollar även vad de tar för en vit t-shirt med
Roddklubbens emblem.
Åhus Hamnregatta planeras på nästa styrelsemöte den 31/7.
Vi kommer att ha företagsrodd för Optimera den 28/8. Det beslutades att Marica
köper in en ny grill typ oljefat. Följande från klubben kan hjälpa till: Marica,
Rickard, Håkan, Lena, Lotta och Malin. Vi kommer även att ha en företagsrodd
den 2/9.
Rickard har tagit fram hyresvillkor för Roddklubbens fastighet. Styrelsen
beslutade att fastställa dessa.
Rickard har skickat in ansökan om marknadsföringsbidrag till Kristianstads
kommun. Det kan innebära att vi kan få bidrag mot att vi använder Spirit of food
logon i våra utskick, på vår hemsida, etc.
Styrelsen beslutade att Strandglassen får hyra parkeringsplats och plats i båthuset
för 2 000 kr/månad under juni och juli.
Vi har fått 32 000 kr av Handslaget varav 10 000 till Roddskolan, 7 000 till
utbildning samt 15 000 till Skolrodd.

§ 10 Nästa möte
Beslutades att nästa möte blir onsdagen den 31 juli kl. 19.00.
Erik Olsson 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

Håkan Wennerhag

