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Åhus
ÅHUS RODDKLUBB

2010-01-13

PROTOKOLL NR 1 - 2010
Datum: 2010-01-12
Tid: 19.00-21.00
Plats: Klubbhuset

Sekreteraren

Protokoll

Postadress
Box 190
296 23 Åhus

Deltagande ledamöter:

Rickard Håkanson
Henrik Hansson
Marica Block
Malin Nilsson
Niklas Henningsson
Anna Hansson
Christopher Hansson

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Frånvaro

Håkan Wennerhag
Lotta Sjöwall

Ledamot
Suppleant

§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägg under Rapport från tränaren:
- Inomhusrodd Landskrona
samt under övriga frågor:
- Luftvärmepump, Styrketräningsredskap/Köksskåp samt
Skolrodd/företagsrodd.

§3

Val av protokolljusterare
Anna Hansson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§4

Föregående mötesprotokoll/Beslutsuppföljning
Mötesprotokoll nr 12 2009 godkändes och lades till handlingarna.

§5

Ekonomi
Vi har fått 5 000 kr till åror från Infako Fastigheter och 3 000 kr i
utvecklingsbidrag från SISU. Lånet är amorterat en extra gång, vi har betalt
värmepumpen, Erikas båt och ny roddmaskin.
2009 års ekonomiska resultat slutar på -6 711 kr mot budgeterat -10 415 kr.
Budgetförslag för 2010 kommer att presenteras på nästa ordinarie
styrelsemöte och det är Marica, Rickard, Henrik och Niklas som arbetar fram
ett förslag.

Besöksadress
Sjögatan 33
(Vid Nya Äspetbron)

Telefon
044-24 01 40

e-post hemsida
info@ahusrodd.se
www.ahusrodd.se

Org. nr
838200-4508
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§6

Ingående och utgående post
Ingående post
- Diverse tidskrifter
- Löpande fakturor
- Nytt tankkort på St1, samma kod som tidigare
- Svenska Roddförbundet gällande ny mandatperiod
- Posten ang posten.se
- Ändrade bidragsbestämmelser från Kristianstads Kommun
- Kultur och Fritid vill ha in föreningsuppgifter efter årsmötet
- Hämtningsschema från Kristianstad Renhållning
- Årsbesked från Sparbanken 1826
- Beviljat bidrag från Sparbanken 1826 på 3 000 kr
- Försäkringsbesked ang årorna, Folksam betalar ut 5 500 kr
- Skadeanmälan på båtförsäkringen
- Skadeanmälan från Polisen
- Underrättelse från Polisen att utredningen om båtstölden är nerlagd.
Utgående post
- Faktura till Infako och Skånes Roddförbund
- Försäkringsuppgifter gällande ”Erikas båt”
- Julkort till sponsorer och samarbetspartners

§7

Rapport från tränaren
Träningen är igång igen efter juluppehållet. Resultaten var bra på Halmstads
Inomhusrodd. Den 16/1 är det dags för Landskrona och 5 roddare från Åhus
deltar.
Henrik ordnar trivselaktivitet på Sportlovet vecka 8 i form av Laserdome och
bad.

§8

Rapport från Skånes Roddförbund
Niklas rapporterar från senaste styrelsemötet. Stora elkostnader belastar
anläggningen, därför har man beslutat att höja hyresbeloppet.
Den 4/5 ska 4 banor bojas och den 22/5 så blir det gemensamt träningsläger
där Skåneklubbarna bjuder in Falkenberg och Halmstad.

§9

Övriga frågor
Årsmöte 2010
Beslutades att Niklas sköter inköpen till fikat, märken och utmärkelser är
beställt. Marica ordnar till avtackningen. Styrelsen samlas 10.00 den 24/1.
Håkan har meddelat att han inte ställer upp för omval. Rickard kommer att
kontakta och ställa frågan till ett antal personer.
Träningsläger Österrike
Beslutades att Marica kollar sista anmälningsdatum. Besked från våra
roddare måste lämnas två veckor innan sista dag för anmälan. Tillfrågade
roddare är Julia, Tim och Christoffer.
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Båtunderhåll under sportlovet
Beslutades att det är obligatoriskt båtunderhåll under sportlovet, gäller
samtliga roddare. Henrik och Niklas ser över behovet och gör
prioriteringsplan.
Kristianstads Idrottsgala
Rickard undersöker vad som gäller angående uppvaktning av Svenska
mästare.
Städlista
Niklas och Rickard ombesörjer denna.
Johan Flodin i Åhus
Johan Flodin ska hålla ett föredrag den 23/1 på Wellnez i Åhus. Rickard har
därför kontaktat honom och ställt frågan om han kunde hålla något på
Roddklubben för våra roddare och andra intresserade. Detta blir antingen den
22 eller 23/1.
Luftvärmepump
Är inköpt och installerad. Beslutades att Henrik läser igenom manualen till
nästa möte.
Styrketräningsredskap/Köksskåp
Beslutades att Niklas ombesörjer borttagning av redskapen. Köksskåpen ska
flyttas ner i källaren omgående.
Skolrodd/ Företagsrodd
Rickard har tagit fram broschyrer och adressetiketter. Beslutades att Henrik
delar ut till skolorna och Malin skickar ut till företagen. Rickard kommer att
fråga runt på alla gym i Kristianstad om det finns ett intresse av att
Roddklubben kommer och visar/ger tips gällande roddmaskins träning
samtidigt som vi marknadsför inomhusrodden. Niklas kommer att fråga på
gymmen i Åhus. Samtidigt gör vi reklam för vår övriga verksamhet.
§ 10

Nästa möte
Nästa ordinarie styrelsemöte beslutades till den 9 februari kl 19.00-21.00.
Lotta är fika ansvarig. Årsmöte den 24 januari kl 11.00.

§ 11

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

4(4)

Vid protokollet

Malin Nilsson

Justeras

Rickard Håkanson

Marica Block

