Stockholms Roddförening
stiftad 8 april 1880

Protokoll från årsmöte, 2004-11-25
Sammanträdesdata
Ärende:
Årsmöte i Stockholms Roddförening
Plats:
SRF:s båthus
Tid:
2004-11-25, Kl 19.00 - 20.45
Närvarande: Erik Abrahamsson, Björn Andersson, Peder André, Sture
Andréasson, Manoucher Arastoupour, Mitra Ashouri, Bo Berglund,
Jan Berglund, Rose Blomqvist, Lennart Borgh, Mikael Borgh, Louise
Dellström, Pontus Ek, Lennart Eriksson, Anders Franzén, Grant
Gilmer, Philip von Hombracht, Elin Jägervall, Carl Malmerberg,
Henrik Nilsson, Joakim Nilzon-Piela, Birgitta Nyström, Mattias
Nyström, Eddy Sandberg, Richard Sjöberg, David Vallin, Robert
Vigert, Eli Zlotnik, Bengt Åsäter
Mötesanteckningar
§1
Mötets öppnande
Styrelsens ordförande Anders Franzén hälsade de närvarande välkomna till
föreningens 125:e ordinarie årsmöte. En hälsning framfördes från Hilding
Lagerström som är 94 år och föreningens äldste medlem. Hilding kunde tyvärr
inte närvara vid mötet.
§2
Mötets behöriga utlysande
Kallelse till årsmötet har gått ut till föreningsmedlemmarna mer än 10 dagar före
mötet. Kallelsen har sänts ut dels med e-post och dels med vanlig brevpost. De
närvarande ansåg att mötet blivit behörigt utlyst.
§3
Granskning av röstlängd
Den utsända röstlängden granskades och godkändes av mötet.
§4
Val av funktionärer för årsmötet
- Peder André valdes till ordförande för mötet
- Bo Berglund valdes till sekreterare för mötet
- Henrik Nilsson och Pontus Ek valdes till justeringsmän att jämte ordföranden
justera protokollet från årsmötet.
§5
Styrelsens förvaltnings- och ekonomiska berättelse
a) Styrelsens verksamhetsberättelse som utsänts i förväg gicks igenom sida för
sida och kommenterades växelvis av Anders Franzén, Bo Berglund och Eli
Zlotnik. Vid genomgången noterades att båtstatistiken till kommande år bör
kompletteras med båtens klassning (A, B, C eller D).
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b) Föreningens kassör Eli Zlotnik kommenterade styrelsens förslag till resultatoch balansräkning.
§6
Revisorernas berättelse
Mikael Borgh föredrog revisionsberättelsen och föreslog att årsmötet skulle
fastställa den till verksamhetsberättelsen hörande balansräkningen per den 30
september 2004 samt bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid
revisionen omfattat, dvs räkenskapsåret 1 oktober 2003 - 30 september 2004.
§7
Fastställande av balansräkning och ansvarsfrihet
Mötet beslöt att
a) fastställa resultaträkningen och balansräkningen per den 30 september slutande
på 284286 kronor.
b) bevilja styrelsen ansvarsfrihet för tiden revisionen omfattat.
§8
Val av styrelse mm
a) För en tid av ett år valdes enhälligt Anders Franzén till föreningens och
styrelsens ordförande (omval).
b) För en tid av två år valdes enhälligt Bo Berglund, Jan Berglund och Lennart
Borgh (alla omval) till ledamöter i styrelsen.
c) För en tid av två år valdes enhälligt Louise Dellström (nyval) till suppleant i
styrelsen.
d) För en tid av ett år valdes enhälligt Rolf Sundkvist och Mikael Borgh till
revisorer och Ola Larsson till revisorssuppleant (alla omval).
e) Mikael Borgh och Bo Berglund valdes till ledamöter av valnämnden samt Mitra
Ashouri och Bjarke Rosenberg till valnämndssuppleanter (alla omval).
§9
Årsavgift, budget och arbetsplan för 2005
a) Efter omröstning fastställdes årsavgiften för 2005 till 200 kr för passiva
medlemmar (oförändrad avgift), 500 kr för juniorer till och med 18 års ålder
(oförändrad), 1000 kr för aktiva medlemmar (oförändrad) och 1300 kr för hel
familj (oförändrad).
b) I samband med fastställandet av årsavgiften för 2005 behandlades styrelsens
proposition om tävlingsavgift. Årsmötet beslutade att en tävlingsavgift på 500
kronor per år ska införas för alla medlemmar som ska tävla under 2005. Avgiften
gäller dock inte för juniorer.
c) Styrelsens förslag till budget för räkenskapsåret 1 oktober 2004 - 30 september
2005 behandlades. Som en följd av punkterna 9a och 9b beslutade årsmötet att
höja inbetalningar av ”medlemsavgifter inklusive tävlingsavgifter” med 25000
kronor och samtidigt höja utbetalningar av ”utbyggnad båthus” med 25000
kronor. Om det verkliga utfallet följer budgeten finns utrymme för att återbetala
villkorat kapitaltillskott till medlemmar.
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d) Fastställdes föreningens arbetsplan för tiden från den 26 november 2004 till
tiden för årsmötet år 2005 enligt det förslag som utsänts med kallelsen till
årsmötet med tillägg att KM i rodd bör genomföras på vatten.
§ 10
Behandling av inkomna motioner och propositioner
a) En motion var inlämnad av Bengt Åsäter till styrelsen för att behandlas av
årsmötet. Motionen avsåg föreningens idrottspriser som förvaras i Baltiska
hallen/Idrottsmuseet i Malmö. Anders Franzén svarade på motionen och
meddelade att styrelsen granskat gamla handlingar, kontaktat Baltiska hallen
samt skrivit ett brev till ansvarig person på Idrottsmuseet. Uppdrogs till den nya
styrelsen att fortsätta utredningen om idrottspriserna.
b) Styrelsens proposition om arbetsplikt behandlades. Årsmötet var positivt till
propositionen men ansåg att införandet bör ske med en viss försiktighet för att
inte dämpa frivilliga medlemmars arbetslust och iver.
§ 11
Övrigt
a) Årets SM-vinnare i fyrsculler och åtta samt totalsegrarna i fyrsculler vid FISA
Masters fick hedersuppdraget att spika upp årets mästerskapsskyltar i taket på
båthuset. Även segrarna i damernas fyrsculler vid sprinter-SM fick nöjet att spika
upp en minnesplakett.
b) Louise Dellström visade upp föreningens nya klädkollektion. Höstens
beställningar ska göras senast 26 november. Nya beställningar kommer att kunna
göras under 2005.
c) Eddy Sandberg rapporterade om motionen från föregående årsmöte angående
minnestavlor från OS 1912. Eddy har varit i kontakt med ett antal tjänstemän
inom Stockholms kommun och till slut fått beskedet att föreningen får uppföra en
minnestavla på Strandvägen för att markera målet för roddtävlingarna vid
Olympiska spelen i Stockholm 1912. Årsmötet uppdrog till styrelsen att gå vidare
med minnestavlan.
d) Robert Vigert framförde ett tack till alla som bidragit till den nya åttan.
Ordförande avslutade föreningens etthundratjugofemte årsmöte klockan 20.45
Vid protokollet
Bo Berglund
Justeras:
Peder André
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