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Åhus
ÅHUS RODDKLUBB

2010-08-25

PROTOKOLL NR 9 - 2010
Datum: 2010-08-24
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
Hanna Hansson

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

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:
- Träningsredskap
och under övriga frågor:
- Hamnregattan

§3

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

§4

Föregående mötesprotokoll/Beslutsuppföljning
Mötesprotokoll nr 8 godkändes och lades till handlingarna.

§5

Ekonomi
Det har inte hänt så mycket sedan förra mötet. Marica redogjorde för
Hamnregattan som i år gav mindre förtjänst än förra året och delvis beror
detta på de utgifter vi haft för priser. Beslutades att Niklas skickar ut
förfrågan till olika leverantörer på priser inför kommande tävlingar.
Olika förslag om ansökningar av bidrag gicks igenom, Rickard håller i detta.

§6

Ingående och utgående post
Ingående post
- Tackkort från brudparet Håkanson
- Returpost

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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-

Diverse kataloger

Utgående post
- Diverse fakturor
- Medlemsbrev
§7

Rapport från tränaren
Rapport från Råda
Våra roddare presterade bra resultat på Råda Regattan.
Inför JSM
Sju roddare är anmälda till JSM. Det är Tim B, Christoffer, Oscar, Joel,
Annie, Molly och Tim G.
Efter JSM blir det träningsuppehåll vilket betyder att det ska tränas annat än
rodd.
Styrketräningsutrustning
Hanna tar in prisuppgifter. Vi kommer även att ansöka om bidrag från Lions
till detta, Rickard ombesörjer ansökan.

§8

Rapport från Skånes Roddförbund
Rapport från senaste styrelsemötet
En förstudie inför Hjelmsjöns framtid håller på att arbetas fram av en
arbetsgrupp.
Niclas har fått förfrågan från andra klubbar om ett eventuellt gemensamt
träningsläger nu på hösten. Beslutades Henrik, Hanna och Niklas arbetar
vidare med detta.

§9

Övriga frågor
Arbetsdagar
Det har kommit en del anmälningar även utifrån styrelsen, bl a till staket
bygget. Men fler behövs så det beslutades att Rickard mailar ut en
påminnelse.
Renovering inriggare
Rickard har fått prisuppgift från ett rederi i Danmark angående renovering av
inriggarna. Styrelsen enades om att det var alldeles för dyrt och Rickard
kommer istället att undersöka möjligheten med hjälp från någon
snickarutbildning alt båtbyggarutbildning.
Information för hälsoinspiratörer
Rickard kommer att presentera ett förslag till dem under hösten.
Nya städveckor
Finns nu på anslagstavlan och på hemsidan.
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Brandskydd
Rickard har gjort en utrymningsplan samt instruktioner vid övernattning i
Roddklubbens lokaler. Beslutades att Marica köper in brandvarnare,
brandfilt samt brandsläckare och Niklas köper timer till torktumlaren.
Returpack
Vi har fått ett erbjudande om att samla in och lämna in omärkta utländska
aluminium burkar. Priset vi får är 0,50 kr/styck. Rickard undersöker mer vad
som gäller.
Hamnregattan
Ett förslag har inkommit om bättre skyltning på vattnet under vår
Hamnregatta. Detta för att upplysa båtar om pågående tävling och
förhoppningsvis större hänsynstagande och uppmärksamhet. Det går att
märka upp på pållarna i vattnet. Vi tar detta med oss till nästa års regatta.

§ 10

Nästa möte
Nästa styrelsemöte beslutades till den 21/9 kl 19.00–21.00. Niklas fika
ansvarig.

§ 11

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

Malin Nilsson

Justeras

Rickard Håkanson

Hanna Hansson

