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Åhus
ÅHUS RODDKLUBB

2010-03-10

PROTOKOLL NR 3 - 2010
Datum: 2010-03-09
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
Lotta Sjöwall
Christopher Hansson

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Frånvaro:

Maria Javurek

Suppleant

§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägg under ekonomi:
- Sponsorgrupp
och under övrigt:
- Arbetsdag och Försäkringsbrev från Länsförsäkringar

§3

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

§4

Föregående mötesprotokoll/Beslutsuppföljning
Mötesprotokoll nr 2 2010 godkändes och lades till handlingarna.

§5

Ekonomi
Budgetförslag
Budgeten för 2010 har reviderats och slutar på +9 500 kr.
Beviljade bidrag
Vi har blivit beviljade 57 000 kr från Idrottslyftet, vi har fått 3 000 kr från
Sparbanken 1826, 5 000 kr i projektbidrag från Kristianstads Kommun till
Skolrodden samt 5 000 kr från kommunen för våra JSM-guld.
Sponsorgrupp
Det beslutades att Marica, Malin och Niklas bildar en sponsorgrupp och får i
uppdrag att komma med lite nya idéer om hur vi ska öka våra inkomster
genom sponsorer men även försäljning.

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
- Löpande fakturor
- Försäkringsbrev från Länsförsäkringar
- Diverse tidskrifter
- Brev från Kristianstads Kommun om beviljat bidrag till Skolrodden
- Förnyelse gällande bokning av Rönnowshallen
- Verksamhetsberättelse från Svenska Roddförbundet
- Årsmöteshandlingar från Svenska Roddförbundet
- Mail angående utbildning Plattformen
Utgående post
- Underlag gällande driftsbidrag
- Uppvärmningsinformation (vår fastighet) till Kristianstads kommun
- Underlag gällande altandörr till Kristianstads Kommun

§7

Rapport från tränaren
Det var god uppslutning på Sportlovet när båtarna skulle fräschas upp.
Tio båtar fixades till och nu återstår fyran och målning av åror som får göras
när det blir varmare. Trivselaktiviteten på Laserdome är avklarad och det var
mycket populärt.
Regattaplanering
Följande ansvarig för boende och mat på årets regattor beslutades:
24/4
Falkenberg Långlopp
Henrik
29-30/5
Hjelmsjön
Malin
12-13/5
Ryrsjön
Anna
3-4/7
Sorö
Marica
17-18/7
Hallands Regattan
Lotta
31/7-1/8
Hamnregattan
Alla
14-15/8
Råda
Marica
3-5/9
SM
Anna

§8

Rapport från Skånes Roddförbund
Det är årsmöte söndag 11/3 i Höganäs. Niklas, Henrik och Rickard åker.
Nuvarande revisor har aviserat att han avgår.

§9

Övriga frågor
Styrelsens ansvarsområden
Ny ansvarsfördelning beslutades:
Hus/Uthyrning
Malin
Tomt
Lotta
Motorbåt
Anna
Trailer
Niklas
Bryggor
Christopher
Hamnregatta
Rickard
Båtar
Henrik
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Skolrodd
Det är 68 lag anmälda vilket betyder 272 deltagare, en ökning med 4 lag från
förra året. Körschema och planering gjordes, samling 07.00 den 17/3 vid
Sånnahallen, start 09.00.
Ny motor
Vi har fått försäkringspengarna för den stulna båtmotorn. Anna har fått in två
offerter från två olika leverantörer. Styrelsen beslutade att Anna avgör
vilken offert som blir bäst samt sköter inköpet.
SR:s årsmöte
Inkomna motioner inför årsmötet gicks igenom.
Öppet Hus 8/5 (Sol, vind och vatten)
Segelskällskapets Jollesektion i Åhus har skickat ut en inbjudan och
samarbetsförfrågan till klubbar som ligger i och kring Äspet. Temat ska vara
Sol, vind och vatten och syfta till att locka nya medlemmar till dessa
föreningar. Eftersom detta ligger helt i vårt intresse och då vi tänkt hålla
öppet hus den helgen beslutades att vi tackar ja till att delta i detta.
Staket mot Willy Brantin
Rickard kontaktar ”gamla” medlemmar för att undersöka intresset kring att
delta i en grupp som tar på sig att renovera staketet. Om det blir god
uppslutning kring detta så kan det kanske leda till att de tar sig an fler
projekt.
Investering i inventarier (bord, stolar, träningsutrustning)
Rickard presenterade ett förslag på stolar och bord som han ska undersöka
om vi kan få till rabatterat pris. Malin undersöker nya pallar.
När det gäller träningsutrustning så inväntar Rickard prisförslag.
Roddskola 2010
Föräldrarna till föregående års ledare ska fråga om de är intresserade att leda
roddskolan i år.
Arbetshelg och Försäkringsbrev från Länsförsäkringar
Bordlägges till nästa möte.
§ 10

Nästa möte
Nästa styrelsemöte beslutades till den 6 april mars kl 19.00–21.00. Anna är
fikaansvarig.
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§ 11

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

Malin Nilsson

Justeras

Rickard Håkanson

Henrik Hansson

