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PROTOKOLL NR 9 - 2007
Sammanträdesdatum
2006-09-25
Kl. 19.00-21.00
Klubbhuset

Åhus Roddklubb

Deltagande ledamöter:

Henrik Hansson
Marica Block
Niklas Henningsson
Håkan Wennerhag
Erik Olsson

Ledamöter som anmält
förhinder

Rickard Håkanson
Erik Rosdahl
Lotta Sjövall
Malin Nilsson

§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med följande tillägg under Rapport från tränaren.
- Vinterträningen
Dagordningen fastställdes med följande tillägg under Ekonomi.
- Inventeringen.
Dagordningen fastställdes med följande tillägg under Rapport från Skånes
Roddförbund.
- Stormötet den 30/9.
Dagordningen fastställdes med följande tillägg under Övriga frågor.
- Arbetsdag.
- Medlemsbrev.

§3

Val av protokollsjusterare
Erik Olsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§4

Föregående mötesprotokoll/Beslutsuppföljning
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
- Styrelsen beslutade att kassaskåpet beställes och hämtas av Henrik och Marica.

§5

Ekonomi
- Ekonomisk rapport.
- Statoil.
Styrelsen beslutade att behålla samma system som vi har nu men att det måste
finnas namnförtydligande på alla lappar. Dessutom ska Marica få kvittot.
- Inventeringen. Kommer att bifogas till protokollet.
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§6

Ingående och utgående post
- Vi har blivit beviljade 10 000 kr från kultur och fritid för att köpa högtaleriutrustning. Lämnas till Niklas för vidarebefordran till Rickard.
- Enkät från SR angående SM, lämnas till Niklas.

§7

Rapport från tränaren
- Dålig uppslutning från styrelsen angående träningstillfällen.
- Niklas skickar ut träningsschema för våren och sommaren, om inte alla
träningstillfällen är tillsatta senast den 28/10 kommer han att avgå som tränare vid
årsmötet då han inte känner att han kan stå för styrelsens.
- Vinterträningen. Börjar den 30/9 kl09.00 med rundslagningsövning.
- Anslag för vilka träningstillfällen som gäller och vem som är ansvarig kommer att
finnas på anslagstavlan på nätet, samt skickas ut till styrelsen igen via mail.

§8

Rapport från Skånes Roddförbund
- Stormötet den 30/9. Niklas, Marica och Håkan åker upp.
- Arbetsdagar 6-7/10. Niklas, Henrik, Erik åker upp bägge dagarna, Håkan, Johan,
Martin och Tim åker upp på lördagen. Vi åker från Åhus kl08.00.

§9

Övriga frågor
- Träningsoveraller, uppföljning. Har inkommit och finns hos Henrik.
Det beslutades att Henrik, Håkan, Malin och Marica ska ha ett möte den 3/10
kl19.00 på klubben för att komma fram till vem som ska ha vilken plats på
overallen och var vi ska trycka dem. Henrik informerar Malin.
- Plan för fastighetsunderhåll och investeringar, uppföljning.
Rickard har begärt in en offert från Åhus Golv för vad det skulle kosta att göra vid
golvet.
- Beställning av kuvert.
Rickard har fått in en offert på 1000st C5 på 850, sedan 410kr. 1000C4 på 1050,
sedan 650kr. Styrelsen beslutade att vi ska köpa in 1000 C5. Rickard är ansvarig.
- Skolrodd.
Inget att rapportera.
- Höstarbetsdag på klubben.
Styrelsen beslutade att den ska äga rum den 20/10 kl.09.00. Alla med
ansvarsområden ska lämna in vad som behöver göras till Niklas senast den 13/10
som sammanställer lista inför arbetsdagen som skickas ut till styrelsen den 15/10.
Henrik kontaktar alla i festkommittén och skickar ut inbjudan till medlemmar
angående fest.
- Medlemsbrev.
Styrelsen beslutade att vi ska skicka ut medlemsbrev med information om
träningstider, arbetsdagen samt festen och att Henrik har ansvar för att så sker.
- Trivselaktivitet.
Styrelsen beslutade att Erik O ansvarar för att roddarnas trivselaktivitet blir av.

§ 10 Nästa möte
Nästa möte beslutades till tisdagen den 23 oktober kl. 19.00 på klubben.
Lotta Sjövall har ansvar för fikan.
§ 11 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet

Niklas Henningsson

Justeras

Henrik Hansson

Erik Olsson

