Stockholms Roddförening
stiftad 8 april 1880

Protokoll från årsmöte, 2011-11-24
Sammanträdesdata
Ärende:
Årsmöte i Stockholms Roddförening
Plats:
SRF:s båthus
Tid:
2011-11-24, kl. 19.10 - 20.25
Närvarande: Ulrich Adamheit, Sven-Erik Almerfors, Björn Andersson, Peder
André, Ali Arastoupour, Manoucher Arastoupour, Mitra Ashouri,
Birgitta Berglund, Bo Berglund, Jan Berglund, Josefin Berglund, Rolf
Bergström, Pierre Billing, Eskil Borgh, Lennart Borgh, Mikael Borgh,
Bertil Calel, Björn Djurberg, Anders Franzén, Björn Jidéus, Erik
Jidéus, Lena Jidéus, Camilla Kretz, Ola Larsson, Klas Olsson, Joakim
Nilzon-Piela, Bengt Norberg, Karl Norberg, Maria Norberg, Eddy
Sandberg, Marie Schröder, Richard Sjöberg, Tobias Wallerius
Mötesanteckningar
§ 1 Mötets öppnande och behöriga utlysande samt fastställande av
dagordning
a) Styrelsens ordförande Anders Franzén hälsade de närvarande välkomna till
föreningens 132:e ordinarie årsmöte.
b) En tyst minut hölls för Hans Eriksson, som avlidit under året. Hans var
materielförvaltare och ledamot i föreningens styrelse på 1960-talet.
c) Kallelse till årsmötet har sänts ut till föreningsmedlemmarna mer än 10 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 av mötet efter tillägg av
Brita Lieske, Josephine Pihlvang, Klas Olsson och Olaf Wildeboer. Inga fullmakter
inlämnades för en eventuell rösträkning.
§ 3 Val av årsmötesfunktionärer
a) Peder André valdes till ordförande för mötet
b) Bo Berglund valdes till sekreterare för mötet
c) Björn Djurberg och Richard Sjöberg valdes till justeringsmän, tillika
rösträknare, som tillsammans med ordföranden ska 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.
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b) Föreningens sekreterare Bo Berglund kommenterade styrelsens förslag till
resultat- och balansräkning, eftersom kassören Eli Zlotnik hade förhinder att
närvara på mötet.
c) Vid genomgången av roddstatistiken meddelades att uppgifterna för Tord
Blomquist ska ändras till 90 turer och 967 km under det gångna året.
§ 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 2011 samt bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid
revisionen omfattat, d.v.s. räkenskapsåret 1 oktober 2010 - 30 september 2011.
b) Mötet beslöt att fastställa resultaträkningen för det gångna räkenskapsåret och
balansräkningen per den 30 september 2011 slutande på 713981 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 (omval), Manoucher Arastoupour
(omval) och Jan Berglund (nyval) till ledamöter i styrelsen.
c) För en tid av två år valdes Bengt Norberg (omval) till suppleant i styrelsen.
d) För en tid av ett år valdes Rolf Sundqvist och Mikael Borgh till revisorer och
Ola Larsson till revisorssuppleant (alla omval).
e) Till ledamöter i valnämnden valdes Mitra Ashouri (omval) och Josefin
Berglund (nyval) samt till suppleanter Joakim Nilzon-Piela (omval) och Richard
Sjöberg (nyval).
§ 8 Årsavgift, budget och arbetsplan för kommande år
a) Årsavgiften för verksamhetsåret 2011/2012 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 2011 - 30 september
2012 presenterades av Bo Berglund. Årsmötet fastställde den föreslagna budgeten.
c) Styrelsens förslag till arbetsplan för det kommande verksamhetsåret
presenterades av Anders Franzén. Styrelsens förslag till arbetsplan för tiden från
den 24 november 2011 till tiden för årsmötet år 2012 fastställdes enligt det förslag
som utsänts med kallelsen till årsmötet. Därutöver fick styrelsen i uppdrag att
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undersöka möjligheten att bygga ett tredje båthus intill de två nuvarande samt
avrapportera uppdraget vid nästa årsmöte.
§ 9 Motioner
Inga motioner har väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem till styrelsen
inför årsmötet.
§ 10 Övrigt
a) Medlemmen Peder Johnson har skickat mail till föreningens sekreterare och vill
att följebåtens tillgänglighet av säkerhetsskäl ska tas upp på årsmötet. Efter en
kort diskussion uppdrogs till styrelsen att finna en lösning som medför att
säkerheten för roddbåtens besättning höjs.
b) Avgående styrelseledamoten Birigitta Berglund avtackades och hyllades med
blommor för sina prestationer samt förärades med Svenska Roddförbundets
diplom för sina insatser i föreningens styrelse.
c) Årets nordiska juniormästare i fyrsculler och dubbelsculler och svensk
juniormästare i singelsculler Josefin Berglund fick hedersuppdraget att spika
upp tre nya mästerskapssköldar i taket på båthuset under de närvarande
medlemmarnas stora jubel. Även juniormästaren i singelsculler för pojkar 14 år,
Pierre Billing, och mästarna i dubbelsculler junior C hyllades för sina
prestationer av årsmötet och fick sätta upp en silverplakett i juniorskölden.
d) Bo Berglund informerade om att kommande roddtävlingar i Stockholm under
2012 är Svearodden i Tibblehallen i Täby (10 mars på roddmaskin), Gant
Rowing Race för internatskolor (19 maj), Gymnasierodden (22 maj) och
Sprinter-SM för juniorer (6 juni) på Djurgårdsbrunnsviken samt SM/JSM på
Magelungen (24-26 augusti).
På förslag från Peder André tog årsmötet upp en applåd för styrelsen för det
framgångsrika arbetet under det gångna året och därefter avslutades föreningens
etthundratrettioandra årsmöte klockan 20.25
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