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Åhus
ÅHUS RODDKLUBB

2010-10-19

PROTOKOLL NR 11 - 2010
Datum: 2010-10-19
Tid: 18.00-20.00
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:
- Fondjägarna
samt under övriga frågor:
- Skolrodd/företagsrodd, Pant.

§ 2,5

Val av mötets sekreterare
Niklas valdes till mötets sekreterare.

§3

Val av protokolljusterare
Maria Javurek utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§4

Föregående mötesprotokoll/Beslutsuppföljning
Mötesprotokoll nr 10 2010 gicks igenom, godkändes och lades till
handlingarna.

§5

Ekonomi
En del startavgifter för Hamnregattan har p.g.a. felaktigt kontonummer
kommit till Skånes Roddförbund istället, Marica har kontaktat Maria för att
reda ut det.
Marica har varit på möte med fondjägaren och fått information om bidrag
från Global Grant, Riksidrottsförbundet och Allmänna Arvsfonden.
Styrelsen konstaterade att vi inte har några större möjligheter att söka bidrag
från Allmänna Arvsfonden.

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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Rickard kollar igenom och ser om det finns något annat att söka pengar ifrån
i informationsmaterialet som Marica fick.
§6

Ingående och utgående post
Ingående post
- Fakturor
- Information om byte av Swedbank till Sparbanken 1826 för förvaltning
av fonder.
- Båtförteckning Folksam, styrelsen beslutade att Niklas kontrollerar och
kompletterar.
Utgående post
- Fakturor

§7

§8

§9

Rapport från tränaren
Rapport träningsläger Hjelmsjön
Klubben tränade på Hjelmsjön ihop med Ängelholm och Höganäs, något
som var mycket uppskattat av Ängelholms nybörjare. Klart är att vi vill
använda anläggningen mer i vår träning nästa år.
Tjeckienläger
Christoffer och Tim har blivit erbjudna att följa med på träningsläger till
Racice i Tjeckien. Tim kommer att åka men Christoffer känner sig inte helt
bra i axel och kommer därför att stå över.
Styrelsen beslutade att betala halva kostnaden för träningslägret.
Styrelsen beslutade också att Rickard ska ta fram ett förslag på policy för
styrelsens åtaganden vid läger och tävlingar som våra roddare blir erbjudna.
Österrikeläger
Henrik och Hanna har tagit fram ett förslag för kriterier som roddare ska
uppfylla för att vara aktuella för kommande träningsläger.
Styrelsen beslutade att anta dessa, de kommer att ligga i vårt dokumentarkiv
på hemsidan
Rapport från Skånes Roddförbund
Anläggningen är nu stängd för vintern.
Tävlingsledare måste finnas innan den 31/10, då anmälningstiden för att
arrangera en tävling går ut.
Övriga frågor
Uppföljning av arbetsdagarna
Styrelsen framhåller att vi har fått väldigt mycket gjort under dessa helger,
vilket är glädjande. Antagligen har vi dock velat göra för mycket och
uppslutningen helg 2 var inte lika bra som helg 1.
Ett par saker vi därför tar med oss till kommande projekt:
Innan vi går hem måste vi sammanställa vad som är kvar att göras, när
det behöver göras och vilka som ska göra det. Dessutom är det svårt att
få folk att låsa upp sig under 2 helger.
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Brandskydd
Brandvarnare, brandsläckare och brandfilt är installerat.
Styrelsen beslutade att Marica köper in och tillsammans med Rickard ser till
att en fast brandstege blir uppsatt på väggen vid balkongen.
Sponsorkontrakt
Ett par korrigeringar gjordes och styrelsen beslutade att anta den reviderade
formen av kontraktet. Styrelsen beslutade att Marica skickar ut listan med
förslag på företag att kontakta till styrelsemedlemmarna, återkoppling till
Marica snarast om man känner någon på listan eller någon annan man tror
kan sponsra.
Styrketräningsutrustning
Rickard har tagit fram ett förslag från Rantzows, styrelsen beslutade att köpa
paketet om vi får bidraget från Lions beviljat.
Lån av båtar
Vi har lånat en tungviktsdubbel av Falkenberg och de har lånat en
lättviktsdubbel av oss.
En tungviktsingel verkar inte finnas att låna. Vi har fått erbjudande om att
köpa en Salani av Robert Vigert. Styrelsen beslutade att Niklas håller
kontakten med Robert och om priset är rimligt får Christoffer åka upp och
prova båten.
Skolrodd/Företagsrodd
Styrelsen beslutade att Rickard skulle lämna 9/3, 16/3 och 23/3 som
datumförslag till skolorna.
Pant
Vi har fått 2 typer av pantsäckar, en genomskinlig där vi samlar alla hela
burkar och flaskor med EAN-kod, även importerade burkar, samt en grön där
vi samlar alla trasiga burkar och flaskor. När vi har fyllt säckarna kontaktar
vi företaget som kommer och hämtar säckarna hos oss. Styrelsen beslutade
att de fulla säckarna ska läggas i bastun till dess att de hämtas.
§ 11

Nästa möte
Nästa möte beslutades till den 16 november kl 18.00–20.00. Maria är fika
ansvarig.

§ 11

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

Niklas Henningsson
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Justeras

Rickard Håkanson

Maria Javurek

