Stockholms Roddförening
stiftad 8 april 1880

Protokoll från årsmöte, 2009-11-26
Sammanträdesdata
Ärende:
Årsmöte i Stockholms Roddförening
Plats:
SRF:s båthus
Tid:
2009-11-26, kl. 19.05 - 20.40
Närvarande: Sven-Erik Almerfors, Björn Andersson, Peder André, Manoucher
Arastoupour, Mitra Ashouri, Birgitta Berglund, Bo Berglund, Josefin
Berglund, Staffan Berglund, Tord Blomquist, Lennart Borgh, Mikael
Borgh, Ruairi Collins, Björn Djurberg, Stefan Eldenholt, Lennart
Eriksson, Anders Franzén, Matthias Hürlimann, Camilla Kretz, Ola
Larsson, Joakim Nilzon-Piela, Bengt Norberg, Karl Norberg, Anders
Rignell, Bjarke Rosenberg, Eddy Sandberg, Richard Sjöberg, Bengt
Therner, David Vallin, Della Vallin, Eva Vallin, Tobias Wallerius, Eli
Zlotnik
Mötesanteckningar
§1
Mötets öppnande och behöriga utlysande
a) Styrelsens ordförande Anders Franzén hälsade de närvarande välkomna till
föreningens 130:e ordinarie årsmöte.
b) En tyst minut hölls för Bertil Holmberg och Hans Ulrik von der Esch, som
avlidit under året. Bertil var ständig medlem och en av föreningens
framgångsrikaste roddare på 40-talet. Hans Ulrik provade på många
idrotter och blev motionsroddare på äldre dagar.
c) Kallelse till årsmötet har sänts ut till föreningsmedlemmarna mer än 14
dagar före mötet. Kallelsen har skickats ut med e-post och vanlig brevpost.
Dessutom har kallelsen lagts ut på föreningens webbsida. De närvarande
ansåg att mötet var behörigt utlyst.
d) Årsmötet beslutade att godkänna utsänd dagordning.
§2
Granskning av röstlängd och fullmakter
Den utsända röstlängden granskades och godkändes i befintligt skick av mötet.
Inga fullmakter inlämnades för en eventuell rösträkning.
§3
Val av årsmötesfunktionärer och fastställande av dagordning
a) Peder André valdes till ordförande för mötet
b) Bo Berglund valdes till sekreterare för mötet
c) Ola Larsson och Bengt Therner valdes till justeringsmän att jämte ordföranden
justera protokollet från årsmötet.
§4
Den avgående styrelsens förvaltningsberättelse
a) Styrelsens verksamhetsberättelse som utsänts i förväg gicks igenom sida för
sida och kommenterades av Anders Franzén.
b) Föreningens kassör Eli Zlotnik kommenterade styrelsens förslag till resultatoch balansräkning.
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§5
Revisorernas berättelse och fastställande av balansräkning
a) Mikael Borgh föredrog revisionsberättelsen och föreslog att årsmötet skulle
fastställa den till verksamhetsberättelsen hörande balansräkningen per den 30
september 2009 samt bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid
revisionen omfattat, d.v.s. räkenskapsåret 1 oktober 2008 - 30 september 2009.
b) Mötet beslöt att fastställa resultaträkningen för det gångna räkenskapsåret och
balansräkningen per den 30 september 2009 slutande på 1193536 kronor.
§6
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den ekonomiska förvaltningen
för den tid revisionen omfattat.
§7
Val av ny styrelse mm
a) För en tid av ett år valdes Anders Franzén till föreningens och styrelsens
ordförande (omval).
b) För en tid av två år valdes Eli Zlotnik, Birgitta Berglund och Manoucher
Arastoupour (samtliga omval) till ledamöter i styrelsen.
c) För en tid av två år valdes Bengt Norberg (nyval) till suppleant i styrelsen.
d) För en tid av ett år valdes Rolf Sundqvist och Mikael Borgh till revisorer och
Ola Larsson valdes till revisorssuppleant (alla omval).
e) Till ledamöter i valnämnden valdes David Vallin och Bo Berglund och till
suppleanter valdes Mitra Ashouri och Joakim Nilzon-Piela (alla omval).
§8
Årsavgift, budget och arbetsplan för kommande år
a) Årsavgiften för verksamhetsåret 2009/2010 fastställdes till 200 kr för passiva
medlemmar (oförändrad avgift), 500 kr för juniorer till och med 18 års ålder
(oförändrad), 1200 kr för aktiva medlemmar (oförändrad) och 1800 kr för hel
familj (oförändrad).
Den tillkommande avgiften för A- och B-klassade roddare (tävlingsavgiften)
fastställdes till 500 kronor (oförändrad). Tävlingsavgiften gäller dock inte för
juniorer.
b) Styrelsens förslag till budget för räkenskapsåret 1 oktober 2009 - 30 september
2010 presenterades av Eli Zlotnik. Årsmötet fastställde den föreslagna budgeten.
c) Under punkten arbetsplan presenterade Tobias Wallerius resultat från den
föreningsutveckling som styrelsen genomfört under verksamhetsåret.
Föreningens fokusområden, som också brutits ner i konkreta mål, är ungdomar,
tävlingsverksamhet, rekrytering/ medlemsvård och gemenskap. Styrelsens
förslag till arbetsplan för tiden från den 26 november 2009 till tiden för årsmötet
år 2010 fastställdes enligt det förslag som utsänts med kallelsen till årsmötet.
§9
Motioner och propositioner
Inga motioner eller propositioner har inlämnats till årsmötet.
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§ 10
Övrigt
a) Årets nordiska juniormästare i singelsculler Josefin Berglund och de svenska
seniormästarna i tvåa utan styrman för damer samt fyrsculler och åtta för
herrar fick hedersuppdraget att spika upp nya mästerskapssköldar i taket på
båthuset under de närvarande medlemmarnas stora jubel. Även segrarna vid
Sprinter-SM och juniormästarna i singelsculler för flickor (16 år) och i
singelsculler för pojkar (13 år) uppmärksammades av årsmötet.
b) Bo Berglund berättade om ”Stora Grabbars märke” som är den finaste
utmärkelse en tävlingsroddare kan få i Sverige. Vid årsmötet tilldelades Tobias
Wallerius och Paul Rosenquist denna utmärkelse.
c) Anders Franzén informerade de närvarande att det aviserade utbytet av
nycklar till kodlås för tillträde till båthuset inte är aktuellt just nu på grund av
bristande säkerhet.
d) Eli Zlotnik avtackades efter lång och trogen tjänst som nationell domare av SR:s
regattakommitté och Bjarke Rosenberg samt tilldelades en domarklocka i
mässing.
e) Bo Berglund informerade om kommande roddtävlingar i Stockholm under
2010 och nämnde bl.a. Svearodden på Rindö (13 mars), Farstarodden på
Magelungen (15-16 maj), Gant-rodden för internatskolor (22 maj) och
Gymnasierodden på Djurgårdsbrunnsviken (27 maj).
På förslag från Peder André tog årsmötet upp en applåd för styrelsen för det
framgångsrika arbetet under det gångna året och avslutade därefter föreningens
etthundratrettionde årsmöte klockan 20.40
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