1 (3)
PROTOKOLL NR 11 - 2007
Sammanträdesdatum
2007-11-20
Kl. 19.00-21.00
Klubbhuset

Åhus Roddklubb

Deltagande ledamöter:

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

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Ledamöter som anmält
förhinder

Erik Rosdahl
Malin Nilsson

Ledamot
Sekreterare

§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med följande tillägg under övriga frågor:
- Alkohol- och drogpolicy
- Roddmaskiner
- Ansökan om investeringsbidrag
- Valberedning
- Träningsoveraller
- Julskyltningen 9/12
- Kommunikation

§ 2.1

Val av mötessekretare
Niklas valdes till mötessekreterare.

§3

Val av protokollsjusterare
Henrik Hansson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§4

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§5

Ekonomi
Ser ut ungefär som vid förra mötet eftersom vi inte haft någon kostnadskrävande
aktivitet. Startavgifterna från Mölndal ligger nu under rätt post i bokföringen.

2 (3)
§6

Ingående och utgående post
- Ingående post:
Fakturor, tidningen Svensk Idrott, brev från Riksidrottförbundet och kommunen
angående investeringsbidraget för omklädningsrum, duschrum och toalett.
- Utgående post:
Ansökan om investeringsbidrag till Riksidrottförbundet och kommunen.

§7

Rapport från tränaren
- Träningen flyter på bra trots att vi ledare har haft fullt upp och drabats av lite
sjukdomar.

§8

Rapport från Skånes Roddförbund
- Tord Leo (Helsingborg) ställer upp som tävlingsledare för Hjelmsjöregattan den
14-15/6 2008. Vi ber att ni redan nu noterar datumen i era kalendrar eftersom vi
kommer ha ett NM där denna helg.
- De 8 000 kr som tillkommit i körkostnader för besiktning av måltornet kommer
inte att belasta skåneklubbarnas ekonomi utan läggas in i budgeten för måltornet.
- Bertil kommer att ha ett möte med Ulf Andersson från Falkenbergs Roddklubb
för att diskutera vad de vill ha i gengäld för att ställa upp med personal och
material till verksamheten på Hjelmsjön.
- Vattnet och bryggorna måste var klart senast helgen den12-13 april nästa år.
- Vi kommer att ha en arbetsdag helgen den 19-20 april nästa år för att boja på
udda vajrar.
- Under maj kommer vi att montera ihop startbryggan och boja på jämna vajrar.
- Vi kommer precis som tidigare år att ha huvudansvaret för påbojningen
tillsammans med Helsingborg och Malmö.
- Skånes RF:s AU kommer att ha ett möte med Kanot och komma fram till ett nytt
avtal för uthyrningen kommande år.

§9

Övriga frågor
- Alkohol- och drogpolicy
Rickard har varit på ett möte gällande föreningars drogpolicy. Styrelsen
beslutade att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Håkan, Niklas och Rickard
som arbetar fram ett underlag till alkohol- och drogpolicy för klubben. Arbetet
ska bedrivas i studiecirkelform. Rickard är sammankallade.
- Roddmaskiner
Styrelsen beslutade att inte utnyttja Concepts erbjudande om ett löpande avtal
avseende nya roddmaskiner.
- Ansökan om investeringsbidrag
Styrelsen beslutade att genomföra renovering och ombyggnation av
omklädningsrum, duschrum och toalett. Bakgrunden till investeringen är ca 30
års eftersatt underhåll och att vi nu har problem med fukt i väggar och golv samt
att utrymmena är ohygieniska.
- Valberedning
Vi måste komma fram med ett antal namn att presentera för valberedningen så
att vi kan få in en ersättare för Erik Rosdahl.
- Träningsoveraller
Styrelsen beslutade att Rickard ska bifoga en förfrågan i medlemsbrevet
angående våra nya träningsoveraller så att alla som är intresserade får en chans
att beställa sådana. Provexemplar kommer att finnas på roddklubben.
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Julskyltningen 9/12
Styrelsen beslutade att:
Samling för de som ska bygga upp kuren kl. 10.00 den 9/12 på klubben.
Lotta samordnar vilka som ska stå i kuren och när de ska stå.
Håkan och Henrik har ansvar för kablage och belysning.
Niklas har ansvar för att vi har vinster till vårt chokladhjul.
Rickard ringer Lennart och kollar om det är någon julskyltning eftersom vi inte
fått någon information.
Kommunikation
Vi måste göra en uppryckning när det gäller att svara på varandras mail, vare sig
vi kan hjälpa till eller inte.

§ 10

Nästa möte
Nästa möte beslutades till tisdagen den 8 januari kl. 19.00 på klubben.
Årsmötet beslutades till söndagen den 27 januari kl. 11.00 på klubben.

§ 11

Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Niklas Henningsson
Justeras

Rickard Håkanson

Henrik Hansson

