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PROTOKOLL NR 6 - 2010
Datum: 2010-06-01
Tid: 19.00-21.00
Plats: Klubbhuset

Sekreteraren

Protokoll
Deltagande ledamöter:

Rickard Håkanson
Henrik Hansson
Marica Block
Niklas Henningsson
Anna Hansson
Christopher Hansson
Maria Javurek

Ledamöter som anmält förhinder:
Malin Nilsson

Postadress
Box 190
296 23 Åhus

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Mötets sekreterare
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Sekreterare

§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med följande tillägg under rapport från Skånes
Roddförbund:
- SprintSM
samt under övriga frågor:
- Båtutlåning, vuxenrodd, midsommarfest, nyckel trailer, fästanordning
taktklocka, blandare, den blå båten och grästrimmer.

§3

Val av protokolljusterare
Marica Block utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§4

Föregående mötesprotokoll/Beslutsuppföljning
Mötesprotokoll nr 5 2010 gicks igenom, godkändes och lades till
handlingarna.
- Båthanteringsskolan har genomförts och givit resultat.
- Roddinvigning har genomförts, se §9. Övriga frågor.
- Arbetsdag på Hjelmsjön har genomförts.
- Sponsorgruppen ska boka ett nytt möte.
- Rickard har fått tag på en frivillig till arbetsgruppen för stakettbbytet mot
Willy Brantin.
- Concept har inte återkommit med ett förslag på styrketräningsutrustning
och styrelsen beslutade därför att Rickard tar kontakt med ett annat
företag.

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 har köpt en biocheck till Erik Hansson för det vinnande bidraget
i namntävlingen. Styrelsen beslutade att Niklas överlämnar det den 2/6.
Anmälan för att vara med i nationaldagsfirandet behövdes inte. Styrelsen
beslutade att Henrik kontaktar roddarna och ger dem information.

§5

Ekonomi
Vi har blivit beviljade 27 000 kr till projektet sol, vind och vatten, pengarna
har inte inkommit ännu.
Vi har genomfört företagsrodd två gånger i maj där pengarna inte inkommit
än.
Under våren har vi tankat ca 120 l bensin till följebåtarna jämfört med ca 75 l
ifjor. Styrelsen beslutade att Anna frågar sin svärfar om det kan bero på
någon inställning, samt att vi ska vara vaksamma så att inte kostnaden drar
iväg för mycket.
Sammanfattningsvis ser det ekonomiska läget bra ut.

§6

Ingående och utgående post
Ingående post
- Fakturor
- Sortimentskatalog Boomgarten bootsbau, slängs.
- Kontrollbesiktning trailern, styrelsen beslutade att Niklas bokar tid och
besiktigar trailern.
- Information om fjärrvärme med intresseanmälan, slängs.
Utgående post
- Fakturor

§7

Rapport från tränaren
Rapport från Hjelmsjöregattan
Tränaren är nöjd med roddarnas insats under regattan där de tog flera
framskjutna placeringar.
Ryrsjön
De roddare som är annmälda är: Tim, Julia, Oskar, Molly, Jacob, Elliot.
Förhoppningsvis kan även Erik och Annie följa med.
Övrigt
Roddarna behöver bli bättre på att vara i tid, det gäller framförallt de äldre
roddarna. Styrelsen beslutade att föräldrarna och tränaren ska prata med
dem.
Det har blivit en klar förbättring med att sätta igång torktumlaren efter
träning, bra gjort av roddarna!

§8

Rapport från Skånes Roddförbund
Rapport från arbetshelg och Hjelmsjöregattan
Henrik och Christopher var uppe på lördagen och tillsammans med Anders
Gustavsson från Höganäs drog de upp och förankrade startbryggan.
På regattan var det många föreningar som inte ställe upp med de funktionärer
och det material man skulle. Styrelsen i SRF kommer att kalla till ett möte
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med föreningarna för att komma tillrätta med problemen. Annars kan vi inte
ha regattor på Hjelmsjön.
SprintSM
Niklas och Henrik kommer att åka till Malmö för att ha ett möte med Gunnar
Magnusson och kolla hur möjligheterna för tävlingen ser ut.
Rickard föreslog att SRF tar kontakt med någon av de gamla medlemmarna i
MRK för att ha någon kontakt på plats.
Tidtagare
Rickard noterade att tidtagaren från Helsingborg sjunger på sista versen och
ställer frågan om vi ska köpa en ny tidtagare tillsammans med SRF då det
skulle underlätta även på vår egen Hamnregatta. Styrelsen beslutade att
Rickard tar in offert på en tidtagare.
§9

Övriga frågor
Rapport från företagsrodd 7/5 och 27/5
Styrelsen konstaterade att bägge omgångarna gick bra, dock kan vi också
konstatera att våra inriggare är i behov av en rejäl renovering.
Styrelsen beslutade att Rickard kollar upp vad det skulle kosta att skicka
dem till ett varv i Danmark/Tyskland, alternativt ifall de går in i Bertils
verkstad för egen reparation under vintern.
Styrelsen beslutade dessutom att Rickard ska se över möjligheten att
reparera dem provisoriskt så att vi kan använda dem under säsongen.
Rapport Sol, vind och vatten den 8/5
Ordföranden i segelsällskapet ska kalla till ett utvärderingsmöte.
Roddskolan
Rickard informerar att två ungdomar är anmälda till roddskolan än så länge.
Informationsmötet hålls kl 18.00 den 14/6. Innan dess ska Rickard haft ett
möte med ledarna för roddskolan.
Vakans i styrelsen
Eftersom Lotta har avsagt sig sin plats i styrelsen behöver vi försöka hitta en
ersättare att adjungedra in i styrelsen.
Fondjägaren
Fondjägaren är en resurs som föreningar kan utnyttja för att hitta fonder som
kan stötta de projekt man vill genomföra. Styrelsen beslutade att Rickard
skriver ihop ansökning och skickar in.
Arbetsdagar till hösten
Styrelsen beslutade att alla i densamma ska göra en lista på det arbete man
tycker behöver utföraas och skickar till Rickard.
Styrelsen beslutade att ha två arbetshelger till hösten, 18/19-9 och 25/26-9.
Styrelsen beslutade att i anslutning till detta ha en höstfest.
De medlemmar som inte kan vara med på arbetsdagarna ska få chansen att
välja arbetsuppgifter från listan, som vi kommer överens om en deadline för.
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Utlåning av roddbåtar
Styrelsen beslutade att låna ut Doppingen, Svenne och Berra till Karlskronas
roddskola samt att Rickard meddelar dem detta.
Vuxenrodd
Styrelsen beslutade att arrangera 5st tillfällen där vuxna får lära sig att ro.
Dessa tillfällen är:
27/6, 11/7, 25/7, 8/8, 22/8, samtliga är söndagar och startar kl. 13.00.
Midsommarfest
Styrelsen konstaterade att det var sent påtänkt och att de flesta var upptagna
på andra håll, vill någon hitta på något är det dock fritt fram att göra så på
roddklubben.
Styrelsen har dock intentionen att återuppta denna gamla tradition till nästa
år.
Nyckel till trailern
Vår nyckel till trailern är försvunnen, styrelsen beslutade att reservnyckeln
ska förvaras i kassaskåpet på kontoret när den inte används.
Fästanordning till taktklocka
Efter förslag från Julia beslutade styrelsen att köpa in 2st fästen till
taktklockor att använda i en dubbel och fyran. Marica köper in.
Blandare
Något är fel på våra blandare, går bara att få kallt eller varmt vatten,
styrelsen beslutade att Rickard frågar Roland om han kan göra vid dem.
Den blå båten
När båten skulle upp ur Hjelmsjön kom den olykligtvis inte upp på rullarna
utan på metallen som skrapade den i bottnen. Styrelsen beslutade att Anna
kollar med sin svärfar ifall vi måste göra något under säsongen, oavsett är det
slippning och målning som gäller till hösten igen.
Grästrimmer
Styrelsen beslutade att Henrik och Niklas inhandlar en eldriven grästrimmer.
§ 10

Nästa möte
Nästa möte beslutades till den 17 november kl 19.00–21.00. Malin är fika
ansvarig.

§ 11

Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Nästa möte beslutades till den 29/6 kl. 19.00 i klubbhuset.
Fikaansvarig är Christopher Hansson.
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Vid protokollet

Niklas Henningsson

Justeras

Rickard Håkanson

Marica Block

