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Åhus
ÅHUS RODDKLUBB

2010-04-14

PROTOKOLL NR 4 - 2010
Datum: 2010-04-13
Tid: 19.00-21.00
Plats: Klubbhuset

Sekreteraren

Protokoll
Deltagande ledamöter:

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

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägg under ekonomi:
- Information från Sponsorgruppen
Rapport från tränaren:
- Träningstider
och under övrigt:
- Medlemsbrev, telefonen och Roddskolan 2010.

§3

Val av protokolljusterare
Niklas Henningsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§4

Föregående mötesprotokoll/Beslutsuppföljning
Mötesprotokoll nr 3 2010 godkändes och lades till handlingarna.

§5

Ekonomi
Kassören redogjorde för kassaflödet sedan förra mötet. Vi har bl a amorterat
lånet, betalt träningskläder och träningsresa. Vi har fått bidrag för
Skolrodden och sålt inventarier på Blocket.
Beslutades att Marica betalar in licenser för våra roddare som är aktuella att
tävla kommande säsong.
Styrelsen beslutade att ordföranden Rickard Håkanson (730524-3557) och
kassören Marica Block (630730-3609) var för sig ska vara firmatecknare.

Postadress
Box 190
296 23 Åhus

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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Försäkringsbrev
Marica har varit i kontakt med Länsförsäkringar och styrelsen såg ingen
anledning att ändra något i nuvarande försäkring gällande fastighet och
lösöre.
Sponsorgrupp
Sponsorgruppen har haft ett möte och bland annat diskuterat ett nytt upplägg
för Företagsrodd. Ett förslag är Rickard tar kontakt med kommunens
Hälsoinspiratör för att diskutera ett samarbete. Vidare beslutade styrelsen att
priserna gällande Företagsrodd ska vara: 300 kr/person minst 3000 kr (pris
enbart rodd), med mat 500 kr/person minst 5000 kr. Dryck som läsk, vatten
alternativ lättöl ingår, alkoholhaltiga drycker får företagen själva stå för.
§6

Ingående och utgående post
Ingående post
- Löpande fakturor
- Diverse tidskrifter
Utgående post
- Underlag om styrelsen till Kristianstads kommun

§7

Rapport från tränaren
Träningstider
Cirkelträningen kommer att fortsätta på onsdagar april ut. Söndag 18/4
startar rodd på vatten. På roddarnas begäran ändras tiden till 11.00 om
söndagar och det blir Henrik som håller i detta. Tiden kommer att utvärderas
efter två månader. På måndagar är det rodd 17.30-19.30 med Christopher
som ledare. Onsdagar efter 30/4, rodd 17.30-19.30 med Henrik som ledare.
Jun B och äldre måste ha följebåt t o m 31/5, därefter får de gå ut själva.
Långrodden i Falkenberg
Julia, Oscar, Christoffer och Tim åker tillsammans med Henrik. Båt lånas på
plats. Träning sker söndag 18/4 kl 11.00.

§8

Rapport från Skånes Roddförbund
Inget möte ännu. 15/4 åker Henrik och Niklas till Hjelmsjön och kopplar in
vattnet. Det kommer att vara en arbetshelg kombinerad träningshelg vecka
20. Henrik ser över vilka roddare som har möjlighet att delta.

§9

Övriga frågor
Ny motor, uppföljning
Motorn hämtas 14/4 och Anna ombesörjer alla arrangemang kring detta.
Sol, vind och vatten/Öppet hus/Roddinvigning
Henrik och Christopher redogjorde för det mötet de varit på gällande Sol,
vind och vatten. Det kommer att vara den 8/5 mellan 10-15 vid Jolleklubben.
Deltagande klubbar/föreningar är ÅRK, Segelsällskapet/Jollesektion samt
Sjöräddningen. Henrik återkommer med funktionärsbehov samt exakt
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tidschema. I samband med detta har Rickard ansökt om pengar från
Idrottslyftet för att vi ska kunna introducera och erbjuda Kustrodd. Till
arrangemanget undersöker Niklas om vi kan låna en båt från Helsingborg.
Företagsrodd 7/5 och 27/5
Den 7/5 och 27/5 vill Högskolan respektive Carisma ha Företagsrodd.
Rickard, Henrik, Niklas och Christopher håller i detta.
Arbetshelg
Beslutades att ha en arbetsdag söndag 18/4 kl 9.00. Kl 10.30 ska bryggorna
läggas i.
Medlemsbrev
Beslutades att Rickard skriver medlemsbrev som mailas ut och läggs på
hemsidan. Malin skickar post till dem som inte har mail.
Telefonen
Marica meddelar att den fasta telefonen är uppsagd.
Roddskolan
Samtliga ledare från förra året har visat intresse att hålla i Roddskolan även i
år. Rickard kommer att ha ett enskilt samtal med dessa personer för att
förbättra från förra året. Nya broschyrer behöver tryckas upp så Rickard
beställer 500 stycken. Anmälningsblanketter finns. Sista anmälan är 17/5.
Anna har ordnat klasslistor och hon fördelar ut områden för utdelning.
§ 10

Nästa möte
Nästa styrelsemöte beslutades till den 4 maj kl 19.00–21.00. Maria är fika
ansvarig.

§ 11

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

Malin Nilsson

Justeras

Rickard Håkanson

Henrik Hansson

