Stockholms Roddförening
stiftad 8 april 1880
2003-12-04

Protokoll från årsmöte i Stockholms RF, 2003-11-27
Sammanträdesdata
Ärende:
Årsmöte i Stockholms Roddförening
Plats:
SRF:s båthus
Tid:
2003-11-27, kl. 19.00 - 20.45
Närvarande: Erik Abrahamsson, Björn Andersson, Peder André, Manoucher
Arastoupour, Mitra Ashouri, Bo Berglund, Staffan Berglund,
Lennart Borgh, Mikael Borgh, Louise Dellström, Lennart
Eriksson, Anders Franzén, Carolina Holmberg, Philip von
Hombracht, Jessica Melin, Henrik Nilsson, Joakim Nilzon-Piela,
Birgitta Nyström, Anders Rignell, Paul Rosenquist, Eddy
Sandberg, Diana Sewerin, Richard Sjöberg, Bengt Therner, David
Vellin, Robert Vigert, Casper Wrede, Eli Zlotnik
Mötesanteckningar
§1
Mötets öppnande
Styrelsens ordförande Anders Franzén hälsade de närvarande välkomna till
föreningens 124:e ordinarie årsmöte. En hälsning framfördes från Hilding
Lagerström som är en av föreningens äldre medlemmar och som inte kunde
närvara vid mötet.
En parentation hölls för Henrik Ottervall som avlidit under året blott 34 år
gammal. Henrik har varit en aktiv roddare i föreningen och bland annat deltagit
i en distanskapprodd till Vaxholm. Henrik hedrades med en tyst minut.
§2
Mötets behöriga utlysande
Kallelse till årsmötet har gått ut till föreningsmedlemmarna 10 dagar före mötet.
De närvarande ansåg att mötet blivit behörigt utlyst.
§3
Granskning av röstlängd
Vid granskningen av röstlängden tillades Cecilia Ekholm som röstberättigad
medlem.
§4
Val av funktionärer för årsmötet
- Peder André valdes till ordförande för mötet
- Bo Berglund valdes till sekreterare för mötet
- Anders Rignell och Henrik Nilsson valdes till justeringsmän att jämte
ordföranden justera protokollet från årsmötet.
§5

Styrelsens förvaltnings- och ekonomiska berättelse
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a) Styrelsens förvaltningsberättelse som utsänts i förväg gicks igenom sida för
sida varvid
- kommenterades att 208 betalande medlemmar är det högsta medlemsantal som
noterats sedan 1940-talet.
- ett stort tack framfördes till Mitra Ashouri och Manoucher Arastoupour som
skänkt föreningen 10.000 kronor att användas vid uppförandet av det nya
båtskjulet.
- rapporterades att Birgitta och Anders Essen-Möller i Bergshyddan nyligen
meddelat att även de skänker 10.000 kronor till föreningens nya båtskjul. Anders
Franzén framförde på föreningens vägnar ett stort tack.
- påpekades att Manoucher Arastoupour återtagit titeln som föreningens
träningsflitigaste roddare.
b) Föreningens kassör Eli Zlotnik kommenterade förslaget till resultaträkning
och balansräkning.
§6
Revisorernas berättelse
Mikael Borgh föredrog revisionsberättelsen och föreslog att årsmötet skulle
fastställa den till verksamhetsberättelsen hörande balansräkningen per den 30
september 2003 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 673469 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) Bo Berglund, Jan Berglund och Lennart Borgh (alla omval) till ledamöter i
styrelsen.
c) Jessica Melin (omval) till suppleant i styrelsen.
För en tid av två år valdes enhälligt
d) Birgitta Nyström, Eli Zlotnik och Manoucher Arastoupour (alla omval) till
ledamöter av styrelsen.
e) Björn Djurberg (omval) till suppleanter i styrelsen
För en tid av ett år valdes enhälligt
f) Rolf Sundkvist och Mikael Borgh till revisorer och Ola Larsson till
revisorssuppleant .
g) Mikael Borgh och Bo Berglund till ledamöter av valnämnden samt Mitra
Ashouri och Bjarke Rosenberg till valnämndssuppleanter.
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§9
Årsavgift, budget och arbetsplan för nästa verksamhetsår
a) Efter viss diskussion fastställdes årsavgiften för 2004 till 200 kr för passiva
medlemmar (oförändrad avgift), 500 kr för juniorer upp till 18 års ålder
(oförändrad), 1000 kr för aktiva medlemmar (höjd) och 1300 kr för hel familj
(höjd).
b) Fastställdes budgeten för räkenskapsåret 1 oktober 2003 - 30 september 2004
enligt det förslag som utsänts med kallelsen till årsmötet.
c) Fastställdes föreningens arbetsplan för tiden 28 november 2003 - tiden för
årsmötet år 2004 enligt det förslag som utsänts med kallelsen till årsmötet.
§ 10
Behandling av motioner mm
Två motioner har inlämnats av Eddy Sandberg till styrelsen för att behandlas av
årsmötet.
a) Motion om minnestavlor från OS 1912. Styrelsen rekommenderade mötet att
godkänna motionen. Årsmötet beslöt att motionen ska bifallas och gav styrelsen i
uppdrag att uppvakta Stockholms stad under 2004.
b) Motion om inrättande av en ölfond i föreningen. Styrelsen rekommenderade
mötet att inte bifalla motionen med motiveringen att det inte enligt styrelsens
uppfattning ingår i föreningens verksamhet att administrera
föreningsmedlemmars gravöl. Bo Berglund framhöll att en motsvarande fond
kan inrättas av ett sällskap som kallas Stockholms Roddförenings veteraner.
Årsmötet beslöt att motionen avstyrks.
§ 11
Övrigt
a) Lennart Borgh informerade om historiken kring båtskjulsbygget och fortsatta
planer för inredning. Med hänsyn till den intilliggande Montzorieskolan ska stor
försiktighet iakttas under dagtid, då skolan är öppen, vid transport av båtar in i
och ut från skjulet.
b) Casper Wrede berättade om Handelshögskolans roddaktiviteter. Ett 20-tal
studenter vid skolan är medlemmar i Stockholms RF.
c) Staffan Berglund framhöll att attraktionskraften för att få nya hyresgäster till
båthuset kan lätt ökas med några enkla medel, t.ex utomhusljus.
d) Anders Franzén informerade att planen framför båthuset är allmän mark,
vilket innebär att det råder parkeringsförbud. Närmaste gratisparkering finns ca
100 meter nordost om Manilla efter Djurgårdsbrunnsvägen.
e) Robert Vigert och Henrik Nilsson fick hedersuppdraget att vid ett senare
tillfälle spika upp årets mästerskapsskyltar i båthustaket.
Ordförande avslutade mötet klockan 20.45
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Vid protokollet
Bo Berglund
Justeras:
Peder André

Anders Rignell

Henrik Nilsson

