1(4)
Åhus
ÅHUS RODDKLUBB

2010-06-01

PROTOKOLL NR 10 - 2010
Datum: 2010-09-21
Tid: 19.00-21.00
Plats: Klubbhuset

Sekreteraren

Protokoll
Deltagande ledamöter:

Rickard Håkanson
Henrik Hansson
Marica Block
Niklas Henningsson
Anna Hansson
Maria Javurek
Hanna Hansson

Ledamöter som anmält förhinder:
Malin Nilsson

Postadress
Box 190
296 23 Åhus

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Mötets sekreterare
Ledamot
Suppleant
Adjungerad

Sekreterare

§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med följande tillägg under Ekonomi:
- Sponsring, Petter, Brev från Martin.

§ 2.5

Val av mötets sekreterare
Niklas valdes till mötets sekreterare.

§3

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

§4

Föregående mötesprotokoll/Beslutsuppföljning
Mötesprotokoll nr 9 2010 gicks igenom, godkändes och lades till
handlingarna.
- Rickard har ansökt om bidrag på 20 000 kr från Lions för inköp av
styrketräningsutrustning.
- Träningsläger kommer att genomföras på Hjelmsjön kommande söndag.
- Brandskyddsmaterialet är inköpt.

§5

Ekonomi
Vi har fått in det lokala och statliga aktivitetsstödet.
Vi har fått in betalning från två uthyrningar och gjort en avbetalning på lånet.

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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Vi har fortfarande inte fått in alla pengar från Hamnregattan, vi kommer att
få in ungefär lika mycket som förra året, dock har vi haft högre utgifter i år
och därför kommer resultatet att bli sämre.
Vi har betalt in försäkringarna, kostnader för reparation av Snickaren,
båtmaterial och en ny dammsugare.
Marica har skickat in bokslutet för 2009 som komplettering till
miljöbidragsansökan.
- Sponsring
Arbetsgruppen lägger fram ett förslag på hur man fäster dekaler på trailern
och på en skylt på tomten samt ett kontrakt för detta. Gruppen har dessutom
tagit fram en lista på företag som kan vara intressanta att sammarbeta med.
Styrelsen beslutade att kontraktet ska renskrivas till lördag och att vi ska ha
ett kort möte då och dela upp företagen.
- Petter
Petter hade en del synpunkter på hur klubben sköts och den tongång som
finns mellan roddarna. Styrelsen diskuterade detta och beslutade att Rickard
och tränarna ska träffa Petter och diskutera hur man ska komma tillrätta med
problemen.
- Brev från Martin
Martin undrar om det finns någon policy eller liknade i klubben som säger
att man ska gynna sponsorerna.
Klubben har sedan tidigare haft som kotym att gynna de sponsorer vi har i så
hög utsträkning som möjligt, viktigt är att den informationen når alla som
jobbar och gör inköp för klubbens räkning.
§6

Ingående och utgående post
Ingående post
- Fakturor
- Faktura från Roddres, stämmer den? Styrelsen beslutade att Rickard
kollar upp.
Utgående post
- Fakturor

§7

Rapport från tränaren
Rapport från JSM
Klubben genomförde under en trevlig helg JSM med fantastiska och mycket
glädjande resultat.
Vinterträning
Vinterträningen drar snart igång med följande tider:
Måndagar: Löpning kl 18.00, innebandy kl 19.00 samling Rönnowshallen.
Onsdagar: Cirkelträning kl 18.00 samling Rönnowshallen.
Lördagar: Styrketräning Jun B och uppåt, samling klubben.
Söndagar: Rodd kl. 11.00 samling klubben.
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Aktuella träningstider, information om tester och träningsprogram finns
alltid på hemsidan.
Övrigt
Hanna går nu Plattformen.
Ny CD-spelare till Cirkelträningen behöver köpas in.
Vi behöver 2st båtar av tyngre modell en singel och en dubbel. Styrelsen
beslutade att Niklas undersöker möjligheterna att låna båtarna.
§8

Rapport från Skånes Roddförbund
Regattor 2011
SRF har beslutat att intentionen är att genomföra 3 regattor under det
kommande året, vår vanliga regatta, SM samt Baltic Youth Cup som går
samma helg som NM går i Sorö.
Styrelsen konstaterade att det blir svårt att genomföra tre tävlingar på
Hjelmsjön med nuvarande bemmaningsproblem, dessutom tror vi inte att
intresset är speciellt stort, därför beslutade styrelsen att Åhus endast vill ha
två regattor.
SRF:s ansökan om Leaderbidrag för att genomföra en förundersökning för
vidareutveckling av Hjelmsjöanläggingen har blivit beviljad.

§9

Övriga frågor
Arbetsdagarna
Bra uppslutning från medlemmarna vilket var mycket glädjande. Mycket
blev gjort under helgen och vi kan förvänta oss att mycket blir gjort under
den kommande helgen också.
Brandskydd
Marica har köpt in: brandvarnare, brandstege, brandsläckare, brandfilt.
Styrelsen beslutade att vi ska byta ut den flyttbara brandstegen mot en fast
brandstege istället, Marica ansvarar.
Kläder
Styrelsen beslutade att de som har fått ut nya tävlingsdräkter utan att betala
dem får lämna tillbaka dem eller betala 400kr för dem. Anna ringer runt till
de berörda medlemmarna.
Styrelsen beslutade att vi ska ha en klädprovardag på klubben och en
klubbdag inne på Intersport, Anna Planerar in en tid och lägger ut
information på hemsidan.

§ 11

Nästa möte
Nästa möte beslutades till den 19 oktober kl 19.00–21.00. Rickard är
fikaansvarig.

§ 11

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

Niklas Henningsson

Justeras

Rickard Håkanson

Henrik Hansson

