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PROTOKOLL NR 7 - 2007
Sammanträdesdatum
2007-07-31
Kl. 19.00-21.00
Klubbhuset

Åhus Roddklubb

Deltagande ledamöter:

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

Ledamöter som anmält
förhinder

Malin Nilsson
Erik Rosdahl

§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med följande tillägg under övriga frågor:
- Ekonomi vid tävlingar

§3

Val av protokollsjusterare
Marica Block utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§4

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

§5

Ekonomisk rapport
- Ekonomisk rapport
Konstaterar att det har varit en aktiv månad vilket kostar pengar.
Marica ska lägga in ekonomin från Hjelmsjöregattan och Åkulla.
- Inrapportering av LOK-stöd
Det beslutades att de som handhar olika träningsaktiviteter ska lämna
sammanställning till Rickard senast nästa vecka

§6

Ingående och utgående post
- Ansökan om projektbidrag är skickat till kultur och fritid

§7

Rapport från tränaren
- Mycket bra resultat på tävlingen i Åkulla
- Bättre närvaro på träningarna nu
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-

Träningen inomhus är måndagar 19.00-20.00 (oktober-mars) och onsdagar 18.0019.00 (oktober- april).
Styrelsen beslutade att Håkan sätter ner en sandsäck att använda till den gula
följebåten.

§8

Rapport från Skånes Roddförbund
- Personal vid SM/JSM diskuterades. Då det är en tredagars regatta krävs att
funktionärer kan ställa upp även under torsdag och fredag. De som har möjlighet
att ta ledigt under dessa dagar ombeddes göra så.

§9

Övriga frågor
- Hamnregattan
Styrelsen beslutades att Rickard ska kontakta André Danielsson ang. säkerhetsbåt
Styrelsen beslutade att Håkan kollar om Lena tagit emot en bokning på Jollens
förskola
Styrelsen beslutade att Niklas ska fixa prispallar
Mer information finns i bilagan.
-

Företagsrodd Optimera, planering
Kommer att genomföras den 28/8, eventuellt kl. 17.00.
De är 20st vilket innebär att de ska ut i två omgångar.
Det beslutades att Marica och Lena är ansvariga för mat och dryck.
Styrelsen beslutade att Niklas kollar med Malin och att Marica kollar med Mia på
Kraftkällan om de har någon bra idé till sidoaktivitet, för de som inte är på vattnet.

-

Träningsoveraller, uppföljning
Henrik har beställt provstorlekar. Kommer hit i slutet av veckan, så det blir
provning på söndag.
Styrelsen beslutade att Henrik ska kolla vad trycket skulle kosta på Team Sportia.
Styrelsen beslutade att alla ska kolla vilka sponsorer vi kan få till
träningsoveraller/båtar till den 10/8, Rickard skriver ett brev.
Företagsrodd samt reklam på båtar alt. träningsoveraller kostar 5 000 kr, reklam på
både båtar och overall kostar 8 000 kr.

-

Plan för fastighetsunderhåll och investeringar, uppföljning
Styrelsen beslutade att Erik Rosdahls uppgift angående omklädningsrummet och
toaletten fördelas på Rickard, som kontaktar Erik R för att om möjligt få fram de
uppgifter han har.

-

Ekonomi vid tävlingar
Styrelsen beslutade att Niklas skickar ut reglerna och budgeten för regattor så att
vi kan utvärdera systemet och kostnader inför nästa års budget.

-

Brandsäkert skåp
Kostar ca 1 500kr på Clas Ohlson. Henrik skickar ut information till styrelsen för
bedömning.

§ 10 Nästa möte
Nästkommande möten beslutades till: nr 8: måndag 27/8, nr 9: onsdag 26/9, nr 10:
tisdag 23/10, nr 11: tisdag 20/11. Samtliga 19.00-21.00.
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§ 11 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Niklas Henningsson

Justeras

Rickard Håkanson

Marica Block

