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Åhus
ÅHUS RODDKLUBB

2010-06-29

PROTOKOLL NR 7 - 2010
Datum: 2010-06-29
Tid: 19.00-21.00
Plats: Klubbhuset

Sekreteraren

Protokoll
Deltagande ledamöter:

Henrik Hansson
Marica Block
Niklas Henningsson
Anna Hansson
Christopher Hansson

Ledamöter som anmält förhinder:
Rickard Håkanson
Malin Nilsson
Maria Javurek

Postadress
Box 190
296 23 Åhus

Vice Ordförande
Kassör
Mötets sekreterare
Ledamot
Suppleant

Ordförande
Sekreterare
Suppleant

§1

Mötets öppnande
Vice 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:
- Hamnregattan, Miljöbidrag, Snickarens skada, nyckel trailer.

§3

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

§4

Föregående mötesprotokoll/Beslutsuppföljning
Då mötesprotokoll nr 6 2010 inte fanns tillgängligt bordlades frågan till nästa
möte.

§5

Ekonomi
En avbetalning på lånet har gjorts. Pengarna från 2 företagsrodd har kommit
in. Telefonen är nu avslutad och det går inte ringa till eller från roddklubben
längre, tänk på att alla ledare måste ha mobil på sig.

§6

Ingående och utgående post
Ingående post
- Fakturor
- Nytt nummer av Svensk Rodd

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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Utgående post
- Fakturor
§7

Rapport från tränaren
Kommande regattor
Styrelsen beslutade att tilldela Henrik ansvaret för Åkullaregattan.
Roddskolan
De bägge eleverna på roddskolan har redan betalat in avgiften. Tränaren är
nöjd med Christopher och Julias insats som ledare.
Övrigt
Vuxenrodden har nu haft sitt första träningstillfälle, det var tre föräldrar på
plats, en främst för att lära sig och två för att lära sig inställningar.
Henrik tycker det märks på träningarna att det är sommarlov nu, det är fler på
träningarna, mycket glädjande!

§8

Rapport från Skånes Roddförbund
SprintSM
Tävlingen går nu in i genomförandefasen och Åhus ställer upp med många
funktionärer.

§9

Övriga frågor
Gräsklippare
Styrelsen beslutade att Anna köper en ny gräsklippare.
Hamnregattan
Bemannings och materiel-listorna gicks igenom.
Miljöbidrag
Kommunen har instiftat ett miljöbidrag där man kan ansöka om pengar till
renoveringar/investeringar som sänker miljöpåverkan.
Frågan bordlades då fastighetsansvarig inte var närvarande.
Snickarens skada
Tim har gått emot väggen i båthuset med Snickaren som har fått en skada på
fenan. Styrelsen beslutade att Niklas fotograferar skadan och pratar med
Peter Nielsen om vilka alternativ vi har.
Nyckel trailer
Styrelsen beslutade att köpa in fler nycklar till hänglåset.

§ 11

Nästa möte
Nästa möte beslutades till den 27 juli kl 19.00–21.00. Henrik är fika
ansvarig.

§ 11

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

Niklas Henningsson

Justeras

Henrik Hansson

Anna Hansson

