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Åhus
ÅHUS RODDKLUBB

2010-05-05

PROTOKOLL NR 5 - 2010
Datum: 2010-05-04
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

Förhinder:

Maria Javurek

Suppleant

§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med tillägg under rapport från tränaren:
- Motorbåt
och under övriga frågor:
- Namtävling

§3

Val av protokolljusterare
Lotta Sjövall utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§4

Föregående mötesprotokoll/Beslutsuppföljning
Mötesprotokoll nr 4 2010 godkändes och lades till handlingarna.

§5

Ekonomi
Vi ligger bra till mot budget. Vi har fått in mer i driftsbidrag än budgeterat
och sedan förra mötet har vi betalt kläder, den nya motorn, tävlingslicenser
och hyra för Rönnowshallen.
Marica har varit och lämnat in underlag till banken gällande firmatecknare.

§6

Ingående och utgående post
Ingående post
- Löpande fakturor

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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-

Från Åhus manskör angående nationaldags firande, Henrik anmäler
ÅRK.
Förfrågan om vi vill fortsätta vara en Anti-dant förening, Rickard
handlägger.
Driftsbidrag från Kristianstads Kommun.

Utgående post
- Medlembrev/mail
- Information angående Sol, vind och vatten dagen.
§7

Rapport från tränaren
Uteträningen är nu igång. Niklas kommer att hålla en liten
”båthanteringsskola” för roddarna den 9/5 det kommer även att innefatta
ordning och reda eftersom det slarvas en del med det framförallt i båthuset.
En roddare är aktuell för Farsta. Det har kommit förfrågan från
Halmstad/Falkenberg angående samarbete gällande Flickor Jun B. Julia är
tillfrågad och intresserad.
Motorbåt
Den nya motorn på den gula följebåten är nu på plats. Christopher Hansson
kommer fortsättningsvis att informera och visa de som inte har kört båten hur
den fungerar. Det är viktigt att vi enbart använder bensin från plastdunkar
annars fördärvar vi motorn. Den blå båten är servad och klar för avhämtning.
Henrik hämtar den.

§8

Rapport från Skånes Roddförbund
Henrik informerar från senaste mötet. Det saknas några funktionärer, Henrik
kommer att fråga runt. Det har även försvunnit drygt 300 bojar och ingen
känner till vart de tagit vägen. Den arbetsgrupps som arbetar med Hjelmsjöns
Framtid åker runt och tittar på olika europeiska anläggningar. Rapport från
gruppen finns på förbundets hemsida.
Helgen 22-23/5 planeras en kombinerad arbets- och träningshelg. Mer info
kommer.
Sprint SM kommer att hållas 17-18/7 i med Malmö Roddklubb som
funktionär. Tre funktionärer från Åhus deltar också, Rickard, Henrik och
Niklas kommer att vara där. SVT sänder hela helgen.

§9

Övriga frågor
Företagsrodd Högskolan 7/5
Rickard, Henrik, Niklas och Christopher håller i rodden. Malin och Marica
ordnar med maten.
Sol, vind och vatten/Öppet hus/Roddinvigning 8/5
Något körschema har inte kommit från Segelsällskapet. Så fort Henrik och
Christopher vet mer informerar de via mail. En grovplanering har gjorts från
roddklubbens sida och denna gicks igenom. Samling på roddklubben kl 8.00
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den 8/5. Henrik och Christopher meddelar berörda så att de är klara och
införstådda med sina uppgifter.
Företagsrodd Carisma 27/5
Rickard väntar mer information och återkommer. Endast rodd, ingen mat vid
detta evenemang.
Företagsrodd Åhus Strand 24/6
Rickard har meddelat Åhus Strand att vi inte har möjlighet att delta då vi
saknar funktionärer.
Roddskolan, inbjudningar, ledare
Anna återkommer när tryckeriet är klart så att vi kan hjälpas åt att dela ut
inbjudningarna. Ledare för roddskolan kommer att vara Julia och Christoffer.
Rickard kommer att ha en genomgång med dem innan start.
Namntävling
Henrik redovisade namnförslagen och styrelsen beslutade att döpa ”Erikas
båt” till ÅRKanen. Förslaget lämnades av Erik Hansson och han kommer att
belönas med en biobiljett. Rickard införskaffar den. Dop sker den 8/5.
§ 10

Nästa möte
Nästa styrelsemöte beslutades till den 1 juni 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

Lotta Sjövall

