
 

Björkö Roddklubb 
 

Årsmötesprotokoll    2013-03-23 
  
Mötet hölls på Seaside, kl. 17.00 
16 medlemmar (+styrelsen) deltog. 
 
§ 1. Årsmötet öppnades av ordförande, Bosse Andersson, och röstlängden 
       fastställdes till 16 medlemmar. 
§ 2. Mötet godkände utlysande av årsmötet. 
§ 3. Mötet godkände föredragslistan. 
§ 4. Mötet valde Conny Eriksson till ordförande och Jeanette Robért till 
       sekreterare. 
§ 5. Bosse Andersson och Christer Henricsson valdes till protokolljusterare och rösträknare. 
§ 6.a) Helen Alexandersson läste upp verksamhetsberättelsen. 
      b) Karin Svensson redovisade förvaltningsberättelsen (balans och resultaträkning) 
§ 7. Frida Borgström läste upp revisionsberättelsen. 
§ 8. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
§ 9. Mötet beslutade att behålla medlemsavgiften på samma nivå som föregående år. 250:-/aktiv 
medlem, 100:-/aktiv junior(-20 år), 500:-/aktiv familj och 50:-/passiv medlem.  
§ 10. Budget för det påbörjade verksamhets och räkenskapsåret lästes upp av Karin. 
 
§ 11. Val av styrelse: 
        a) val av ordförande för en tid av 1 år                          omval: Bo Andersson 
        b) val av 2 ledamöter för en tid av 2 år  omval: Jeanette Robért 
  nyval:  Tinna Forsmark 
                                            
        c) val av 2 revisorer för en tid av 1 år       omval: Mikael Fransén 
 omval: Frida Borgström  
             
        d) val av 2 personer till valberedning 
            varav en utses till ordförande, 1år  omval: Joakim Pettersson (ordförande) 
                         Kirsi Ulvinen 
 
§ 12. Övriga val: Val av festkommitté,1år omval: Jeanette Robért 

                                         Linda Björkman  
  
                                            Skidsektionen:       omval:Christer Henricsson  
             Tryggve Oleniusson 
 
§ 13. ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Arbetsgrupper –  För att alla roddare ska bli delaktiga i arbetet med åror, kapell etc. gör vi 
arbetsgrupper lagvis. Grupperna och uppgifterna kommer att läggas ut på hemsidan.  
 
Träningstider  – Behåller träningstiderna från föregående år. 
Måndagar 18.00 yngre juniorer, 19.00 äldre juniorer. (Kanske någon justering av de här tiderna och 
eventuellt lagindelning) 
Tisdagar 18.30 damer 19.30 herrar  
Onsdagar 19.00 motionslaget 

   

    



Torsdagar 18.30 herrar 19.30 damer 
Söndagar 10.00 damer 18.00 och 19.00 motionslaget 
 
Styrmän/tränare - Tillfrågade styrmän som tackade ja för damlaget: Bosse Andersson, för herrlaget: 
Jeanette Robért och Britta Svensson, för motionslaget: Klas Forsberg.  
För juniorerna är styrman-situationen ännu inte helt klar. Styrmännen kallas till ett möte för att 
utbyta information och bringa klarhet i hur juniorlagen skall fungera denna säsongen.  
För inomhusträningen kvarstår Kirsi Ulvinen, Klas Forsberg och Helen Henricsson som ledare. 
Anna Duell kommer att leda någon form av Cross-fit pass på vår lördagstid.   
 
Skidsektionen informerar – Tryggve Oleniusson informerade om skidsektionen. Han berättade om 
resan till Långberget som hade rekordmånga deltagare i år. Visar på stor populäritet. Det har 
framkommit önskemål om att förlänga resan om möjligt. Antingen genom att åka torsdag morgon 
eller redan onsdag kväll. Tryggve och Christer tar till sig önskemål och tittar på detta tills nästa år.  
 
Stakmaskin – Det har inkommit önskemål om att köpa in en eller flera stakmaskiner till 
roddklubben. Jeanette har undersökt några olika modeller och priser. Det lämpligaste alternativet 
tycks vara modell Ski Erg, väggmonterad. Flera på mötet ställde sig positiva till att ha tillgång till 
stakmaskin, med tanke på det växande skidåkningsintresset. Frågan bordlades tillsvidare då vi för 
tillfället inte har någon lämplig plats att använda dem på.  
 
Ersättning till tränare och styrmän – Frågan lyftes om våra ledare och styrmän borde ha ekonomisk 
ersättning för den tid och energi som läggs ned. Styrelsen har tagit upp frågan till diskussion och 
klargjorde att föreningens grundpolicy är att våra insatser i huvudsak görs på frivillig basis. Tränare 
och ledare är mycket uppskattade och erkänns med viss ersättning för kläder och utbildning samt 
med presentkort. Skulle regelrätt ekonomisk ersättning införas skulle ett värderingssystem krävas 
även för andra insatser såsom styrelsearbete, arbetsdagar och insatser vid större arrangemang et c. 
Ett sådant synsätt är inte direkt förenligt med grundvärderingarna i en icke vinstdrivande förening.  
 
Övrigt - Fråga om klubben möjligen skulle tillämpa avskrivningskonto vid investeringar samt 
periodisering av utgifter. Stora investeringar belastar då inte bara ett intäktsår och vissa utgifter 
avser kanske period efter bokslutet. Beslöts att behålla kontantmetoden då klubben inte är 
vinstdrivade eller har aktieägarintressen att svara för samt av praktiska skäl. Bokföringen sköts i 
god ordning och behöver inte krånglas till.  
Även fråga om att sätta klubbens medel på ett bankkonto med bättre ränta togs upp. Styrelsen ska 
titta närmare på detta.  
 
 
 
Sekreterare  Justerare 
 
 
 
Jeanette Robért  Bosse Andersson  
  
 Christer Henricsson 
 


