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PROTOKOLL NR 10 - 2007
Sammanträdesdatum
2007-10-23
Kl. 19.00-21.00
Klubbhuset

Åhus Roddklubb

Deltagande ledamöter:

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

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Ledamöter som anmält
förhinder

Erik Rosdahl
Erik Olsson

Ledamot
Suppleant

§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med följande tillägg under Övriga frågor:
- Motorbåten
- Roddmaskiner/styrketräning

§3

Val av protokolljusterare
Lotta Sjöwall utsågs att jämte ordförande justera protokollet.

§4

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

§5

Ekonomi
- Aktuell kassabehållning 071023 är totalt 121 582,41 kr.
- Marica har gått igenom hur vi ligger till jämfört med vår budget. På de flesta
posterna ligger vi i nivå med det vi budgeterat, däremot har vi inte utnyttjat de
20000 kr som vi budgeterat för fastighetsunderhåll.

§6

Ingående och utgående post
Ingående
- Kristianstads Renhållning betalar tillbaka 45 kr.
- Inbjudan till information ang. alkohol och drogpolicy.
- Tidskriften Inside
- Handslaget skall redovisas senast den 30 oktober 2007.
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Utgående
- Marica har skickat påminnelse fakturor till de klubbar som inte betalt för
Hamnregattan.
- Rickard har skickat anmälan till plattformen.
- Malin har skickat inbjudan till Fixardag samt höstfest.
§7

Rapport från tränaren.
De flesta tränar nu på bra. En del nya är med på inomhusträningen. Niklas skickar ut
träningstillfällen som vi andra kan teckna oss på framöver. Rickard undersöker
möjligheten att lägga det på vår hemsida.

§8

Rapport från Skånes Roddförbund.
På stormötet den 30/9 beslutades det att under nästa år skall det bara vara en regatta.
Det blev inte bestämt någon tävlingsledare vid mötet. Den 5/11 är det nytt möte
Det har även varit en arbetshelg på Hjelmsjön då det bojades av mm.

§9

Övriga frågor
- Träningsoveraller uppföljning. Marica har kollat priser på Waypoint för tryck av
overall samt t-shirt. Rickard kommer att skicka ut ett höstbrev och i det ta upp att
det finns möjlighet att beställa ytterligare träningsoveraller. Uppföljning på nästa
möte.
- Plan för fastighetsunderhåll och investeringar, möte med kommunen. Rickard har
möte med kommunen den 24/10 och håller på att plocka in underlag till kalkylen
från Åhus Golv, rörläggare samt Byggnadshantverkaren AB.
- Skolrodd, förslag på utskick. Rickards förslag på utskick till skolorna i Åhus
godkändes och det beslutades att Rickard skickar ut det. Skolrodden är ett
ypperligt tillfälle att promota Roddskolan samtidigt.
- Alkohol- och drogpolicy, möte med kommunen. Kristianstads kommun och
Skåneidrotten har skickat ut information och inbjudan till möte den 7/11 angående
möjligheten för idrottsklubbar att ha en diplomerad Alkohol & Drogpolicy. Det
beslutades att Rickard går på mötet.
- Engagemang mot våld. Rickard har blivit kontaktad av Janne Rosenqvist på Åhus
Tryckeri och diskuterat någon form av antivåld engagemang. Styrelsen ställer sig
positiv till detta och Rickard ansvarar.
- Motorbåten. Den skall transporteras till Bäckaskog för lagning. Henrik ansvarar
för detta.
- Roddmaskiner /styrketräningsredskap. Roddklubben har fått ett erbjudande av
Concept om att byta ut C-modellen av roddmaskinerna mot en E-modell för 3000
kr. Rickard undersöker vidare vad det är som gäller om man skriver på kontraktet,
hur länge det löper etc. Niklas undersöker vidare om vi kan ta över
styrketräningsredskap från Lantmännen i Åhus.

§ 10 Nästa möte
Beslutades att nästa möte blir tisdagen den 20 november 19.00.
Håkan är fika ansvarig.
§ 11 Mötets avslutande.
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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Vid protokollet

Malin Nilsson
Justeras

Rickard Håkanson

Lotta Sjöwall

