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Åhus
ÅHUS RODDKLUBB

2010-02-10

PROTOKOLL NR 2 - 2010
Datum: 2010-02-09
Tid: 19.00-21.00
Plats: Klubbhuset

Sekreteraren

Protokoll
Deltagande ledamöter:

Henrik Hansson
Marica Block
Malin Nilsson
Niklas Henningsson
Anna Hansson
Lotta Sjöwall
Christopher Hansson
Maria Javurek

Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Frånvaro:

Rickard Håkanson

Ordförande

§1

Mötets öppnande
Vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägg under övriga frågor:
- Öppet hus, båtunderhåll och staket mot grannen

§3

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

§4

Konstituering av styrelsen
Styrelsen beslutade enligt följande:
Vice Ordföranden
Henrik Hansson
Kassör
Marica Block
Sekreterare
Malin Nilsson
Henrik Hansson fortsätter som ledamot i Skånes Roddförbund och Maria
Javurek blir suppleant.

Postadress
Box 190
296 23 Åhus

§5

Föregående mötesprotokoll/Beslutsuppföljning
Mötesprotokoll nr 1 2010 godkändes och lades till handlingarna.

§6

Ekonomi
Kassören presenterade ett förslag på 2010 års budget. Efter vissa förslag på
justeringar beslutades att Marica mailar ut ett nytt förslag med nollresultat
till samtliga i styrelsen. Fortsatt diskussion på nästa styrelsemöte.

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 fått 24 500 kr av Folksam för den stulna båtmotorn. Marica har varit i
kontakt med Åhus Marina och fått erbjudande om god service och bra priser.
§6

Ingående och utgående post
Ingående post
- Löpande fakturor
- Årsbesked från banken
- Inbjudan till Svenska Roddförbundets årsmöte 20-21/3.
- Posten ang förändringar gällande företagsservice
- Registreringsbevis samt F-skatt från Skatteverket
- Faktura från inomhusrodden i Halmstad på avanmälan och
efteranmälningar
- Tackkort från Malmö Roddklubbs 125 års jubileum
- Försäkringsbesked ang ”Erikas båt”
- Ansökningshandlingar stipendium, lämnas till Rickard
Utgående post
- Inbjudan till Skolrodd och Företagsrodd
- Anmälan till Svensk Roddförbundets årsmöte. Rickard åker.

§7

Rapport från tränaren
Roddarna placerade sig bra på Landskrona inomhusrodd.
Det blir båtunderhåll måndag och tisdag under sportlovet förslagsvis mellan
10-14, men Henrik pratar med roddarna och bestämmer tid med dem.
Marika efterlyser underlag till driftsbidrag, Niklas ombesörjer.

§8

Rapport från Skånes Roddförbund
Det har inte varit något möte. Niklas har mailat ut ett PM från
Hjelmsjöprojektet. I korta drag innefattar detta planer kring hur Hjemsjöanläggningen ska finansieras och utvecklas samt möjligheter till att bli
nationalarena. Alla uppmanas läsa igenom och återkomma till Niklas med
synpunkter.
Skånes Roddförbund har årsmöte den 14/3.
Det har kommit en förfrågan från Malmö Roddklubb om vi kan ställa upp
med funktionärer till Malmö Sprint SM den 17/7. Detta krockar med
Hallandsregattan. Besked lämnas till Niklas omgående.

§9

Övriga frågor
Skolrodd
Planering av funktionärer gjordes.
Städlista
Finns på anslagstavlan.
Motorbåt
Christopher ansåg att han fått svar på sin fråga under ekonomi och
budgetgenomgång.
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Snö/plogning
Christopher har upplevt att de som plogar utanför roddklubben använt vår
parkering till att bygga upp snövallar. De är nu borttagna men Niklas
föreslog att Rickard kollar upp detta framöver.
Trivselaktivitet
Henrik har bokat trivselaktivitet på Sportlovet på Laserdome fredagen den
26/2 kl 14.00. Han vill ha anmälan via SMS eller mail senast 19/2.
Öppet Hus
Christopher redogjorde för sitt förslag gällande öppet hus. Han hade även
gjort ett förslag på annons i Kristianstadsbladet. Beslutades att Christopher
mailar ut förslagen till samtliga i styrelsen. Vi beslutade även att hålla öppet
hus 9/5.
Båtunderhåll
Henrik pratar med roddarna och kommer överens om tider. Beslutades att
Henrik och Niklas handlar det som behövs på Biltema.
Staket mot grannen
Då det råder ovisshet kring vad som är bestämt kring detta får Rickard i
uppdrag att kolla detta till nästa möte. Är det så att vi inte anser oss ha tid till
detta projekt ska det strykas från beslutsuppföljningslistan. Närvarande på
styrelsen ansåg inte att detta är någon prioritering från vår sida.
§ 10

Nästa möte
Nästa ordinarie styrelsemöte beslutades till den 9 mars kl 19.00–21.00.
Marica är fika ansvarig.

§ 11

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

Malin Nilsson

Justeras

Henrik Hansson

Christopher Hansson

