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Åhus
ÅHUS RODDKLUBB

2010-08-05

PROTOKOLL NR 8 - 2010
Datum: 2010-08-03
Tid: 19.00-21.00
Plats: Klubbhuset

Sekreteraren

Protokoll
Deltagande ledamöter:

Rickard Håkanson
Henrik Hansson
Marica Block
Malin Nilsson
Niklas Henningsson
Anna Hansson
Christopher Hansson
Hanna Hansson

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Adjungerad

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:
- Träningstider
- Regattaplanering
- Deltagande Råda/JSM
och under övriga frågor:
- Drogpolicy
- Reservdelar
- Trasigt fönster
- Brandskyddspolicy
- Lions/Absolut
- Trailern

§3

Val av protokolljusterare
Christopher Hansson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 3.5 Styrelsen beslutade att adjungera Hanna Hansson som ersättare för Lotta
Sjöwall i styrelsen.

§4

Postadress
Box 190
296 23 Åhus

Föregående mötesprotokoll/Beslutsuppföljning
Mötesprotokoll nr 6 och 7 2010 godkändes och lades till handlingarna.
För mötesprotokoll 7 justerades punkt 4 eftersom Mötesprotokoll 6 inte
godkändes under det mötet.

Besöksadress
Sjögatan 33
(Vid Nya Äspetbron)

Telefon (ordförande)
0735-10 30 67

e-post hemsida
info@ahusrodd.se
www.ahusrodd.se

Org. nr
838200-4508
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§5

Ekonomi
Kassör informerar om det ekonomiska läget som ser fortsatt bra ut mot
budget. Sponsorgruppen har haft ett möte och Marica redogjorde lite från de
tankar som uppkommit där.

§6

Ingående och utgående post
Ingående post
- Löpande fakturor
- Hyresvillkor från Villaskolan
- Information om lokstöd
Utgående post
- Diverse fakturor
- Ansökan om miljöbidrag till Kristianstad kommun
- Skadeanmälan

§7

Rapport från tränaren
Resultat från Roddskolan
Av två roddare ser det ut som att en kommer att fortsätta. De som haft hand
om roddskolan har tyckt att det varit svårt att fylla tiden då det varit så få
roddare. Det har varit ett par tjejer nere och provat på under ordinarie träning
och de verkar motiverade att fortsätta.
Rapport från Åkulla och Hamnregattan
Alla som deltog på Åkulla kom hem med pris. Hamnregattan gick bra.
Deltagande Råda/JSM
För att få delta på JSM kräver deltagande på Råda. Detta gäller framförallt
roddare i Jun B och om man inte är bortrest. För att vara med på JSM eller
inbjudningsloppen kräver att man har rott hela säsongen, alltså inga
nybörjare deltar.
Träningstider
Christopher lämnar sitt uppdrag i styrelsen och som tränare p g a studier på
annan ort. Hanna börjar som tränare 9/8 och håller i måndagsträningen. Hon
kan även tänka sig att delta på fler tillfällen men inte som huvudansvarig.
Regattaplanering
Önskemål inför regattaplanering 2011 är att Åkulla hålls den 23-23/7 och
Hamnregattan 6-7/8. Niklas tar detta med sig till kommande planering.

§8

Rapport från Skånes Roddförbund
Rapport från Sprint SM
Gensvaret har varit över förväntan. Upplägget har varit mycket uppskattat
och ordföranden tackar Niklas Henningsson för att han tog det på sig och
genomförde det på ett utmärkt sätt. Malmö Roddklubb ville inte ta på sig
arrangörsskapet och då gick frågan vidare till Skånes Roddförbund som
genom Niklas tackade ja.
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Rapport från senaste styrelsemötet
Inget att rapportera då det inte varit något möte.
§9

Övriga frågor
Hamnregattan
Har varit, punkten utgick.
Miljöbidrag
Är inskickat genom Rickard.
Hyra av singelsculler från Falkenberg
Christoffer kan låna fram till SM.
Snickarens skada
Henrik Hansson följer upp båtens skick.
Drogpolicy
Rickard har uppdaterat med åtgärds- och uppföljningsplaner samt skickat in
den för godkännande.
Reservdelar
Är beställt genom Håkan Wennerhag och Lotta Sjöwall.
Trasigt fönster
Anna ombesörjer att det sätts upp byggplast tills lagning kan ske. Malin
ordnar med ny ruta genom Byggnadshantverkaren AB
Brandskyddspolicy
Rickard skriver en policy. Niklas ordnar brandvarnare och Marica
undersöker med Försäkringsbolaget vad som gäller kring premier etc.
Lions/Absolut
Beslutades att Rickard skriver ansökan om bidrag/sponsring till Lions och
Absolut.
Trailern
Niklas lämnar över besiktningsprotokoll till Anna vars svärfar ordnar med
lagningen trailern. Hon kommer även att höra med honom om ev byte av
bottenplattorna.
Arbetsdagar
Det material som Rickard mailat ut till styrelsen gicks igenom. Det
beslutades att det ska skickas ut tillsammans med ett följebrev till samtliga
medlemmar. Rickard författar brevet, Malin skickar ut.

§ 10

Nästa möte
Nästa styrelsemöte beslutades till den 24/8 juni kl 19.00–21.00.

4(4)

§ 11

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

Malin Nilsson

Justeras

Rickard Håkanson

Christopher Hansson

