Stockholms Roddförening
stiftad 8 april 1880
2002-11-30

Protokoll från årsmöte i Stockholms RF, 2002-11-28
Sammanträdesdata
Ärende:
Årsmöte i Stockholms Roddförening
Plats:
SRF:s båthus
Tid:
2002-11-28, kl. 19.00 - 20.35
Närvarande:
Björn Andersson, Peder André, Manoucher Arastoupour, Mitra
Arastoupour, Bo Berglund, Jan Berglund, Staffan Berglund,
Lennart Borgh, Mikael Borgh, Björn Djurberg, Lennart Eriksson,
Anders Franzén, Andreas Frohn, Philip von Hombracht, Piotr
Jedrzejewski, Charlie Karlén, Rolf Knutson, Ola Larsson, Jessica
Melin, Birgitta Nyström, Eddy Sandberg, Tomas Söderström,
Bengt Therner, Robert Vigert, Eli Zlotnik, Bengt Åsäter
Mötesanteckningar
§1
Mötets öppnande
Styrelsens ordförande Anders Franzén hälsade de närvarande välkomna till
föreningens 123:e ordinarie årsmöte.
En parentation hölls för Gillis Cassel som avled en dag efter föregående årsmöte.
Gillis har varit medlem i föreningen ända sedan 1930 och fram till sin bortgång.
Han var föreningens ordförande under ett antal år på sextiotalet och
styrelseledamot i Svenska Roddförbundet. Gillis hedrades med en tyst minut.
§2
Mötets behöriga utlysande
Kallelse till årsmötet har gått ut till föreningsmedlemmarna 14 dagar före mötet.
De närvarande ansåg att mötet blivit behörigt utlyst.
§3
Granskning av röstlängd
Vid granskningen av röstlängden tillades Mikael Borgh som röstberättigad
medlem.
§4
Val av funktionärer för årsmötet
- Peder André valdes till ordförande för mötet
- Bo Berglund valdes till sekreterare för mötet
- Eddy Sandberg och Bengt Therner valdes till justeringsmän att jämte
ordföranden justera protokollet från årsmötet.
§5
Styrelsens förvaltnings- och ekonomiska berättelse
a) Styrelsens förvaltningsberättelse som utsänts i förväg gicks igenom sida för
sida varvid noterades att föreningens lag kom på tredje plats i Distansen den 17
augusti 2002.
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b) Föreningens kassör Eli Zlotnik kommenterade förslaget till resultaträkning
och utgående balansräkning.
§6
Revisorernas berättelse
Rolf Sundkvist föredrog revisionsberättelsen och föreslog att årsmötet skulle
fastställa den i verksamhetsberättelsen framlagda balansräkningen per den 30
september 2002 samt bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid
revisionen omfattat.
§7
Fastställande av balansräkning och ansvarsfrihet
Mötet beslöt att
a) fastställa balansräkningen per den 30 september slutande på 274898 kronor.
b) bevilja styrelsen ansvarsfrihet för tiden revisionen omfattat.
§8
Val av styrelse mm
För en tid av ett år valdes enhälligt
a) Anders Franzén till föreningens och styrelsens ordförande (omval).
b) Manoucher Arastoupour, Bo Berglund, Jan Berglund, Lennart Borgh, Birgitta
Nyström och Eli Zlotnik till ledamöter av styrelsen (omval).
c) Björn Djurberg (omval) och Jessica Melin (nyval) till suppleanter i styrelsen
d) Rolf Sundkvist och Mikael Borgh till revisorer och Ola Larsson till
revisorssuppleant .
e) Mikael Borgh och Bo Berglund till ledamöter av valnämnden samt Mitra
Arastoupour och Bjarke Rosenberg till valnämndssuppleanter.
§9
Årsavgift, budget och arbetsplan för 2003
a) Efter viss diskussion fastställdes årsavgiften för 2003 till 200 kr för passiva
medlemmar (oförändrad avgift), 500 kr för juniorer upp till 18 års ålder (höjd),
700 kr för aktiva medlemmar (höjd) och 1000 kr för hel familj (höjd).
b) Fastställdes budgeten för räkenskapså ret 1 oktober 2002 - 30 september 2003
enligt det förslag som utsänts med kallelsen till årsmötet.
c) Fastställdes föreningens arbetsplan för tiden 29 november 2002 - tiden för
årsmötet år 2003 enligt det förslag som utsänts med kallelsen till årsmötet med
ändringen att planerad tidpunkt för uppförande av båtskjulet förskjuts till hösten
2003.
§ 10
Behandling av motioner mm
Förslaget att ändra delar av §§ 8 och 14 i föreningens stadgar godkändes redan
vid föregående årsmöte med ett tillägg i protokollet att förslaget måste behandlas
även på nästa årsmöte för att bli definitivt fastställt. Förslaget kommenterades
och förtydligades av Bo Berglund. Ändringarna i §§ 8 och 14 innebär att styrelsen
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ledamöter väljs för en tid av två år och de angivna paragraferna beskriver
regelverket för detta. Mötet godkände de föreslagna stadgeändringarna, som ska
tillämpas första gången vid nästa årsmöte.
§ 11
Övrigt
a) Robert Vigert fick hedersuppdraget att spika upp årets mästerskapsskylt i
båthustaket till de närvarandes stora jubel.
b) Årets svenska mästare tilldelade varsin minnespokal för segern i scullerfyra.
c) Anders Franzén utdelade Svenska Roddförbundets högsta förtjänsttecken i
guld till Lennart Borgh.
Ordförande avslutade mötet klockan 20.35.
Vid protokollet
Bo Berglund
Justeras:
Peder André

Eddy Sandberg

Bengt Therner

