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Bo Berglund, Jan Berglund, Josefin Berglund, Mattias Berglund,
Rasmus Berglund, Eskil Borgh, Lennart Borgh, Goncalo Carneiro,
Björn Djurberg, Anders Franzén, Ola Larsson, Izabella Moore, Bengt
Norberg, Karl Norberg, Maria Pelvén, Joakim Piela, Anders Rignell,
Bjarke Rosenberg, Paul Rosenkvist, Eddy Sandberg, Marie Schröder,
Richard Sjöberg, Rolf Sundqvist, Bengt Therner, Eli Zlotnik

Mötesanteckningar
§1

Mötets öppnande och behöriga utlysande, fastställande av dagordning
och parentation över medlemmar som avlidit under året
a) Styrelsens ordförande Anders Franzén hälsade de närvarande välkomna till
föreningens 134:e ordinarie årsmöte.
b) En tyst minut hölls för Bengt Widhem och Rose Blomquist, som avlidit under
året. Bengt var aktiv roddare i föreningen under femtiotalet och blev då ständig
medlem. Rose har varit medlem sedan mitten av sjuttiotalet.
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 och 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. Inga fullmakter
inlämnades för en eventuell rösträkning. Noterades att antal medlemmar i
föreningen under 2013 var 217, varav 62 kvinnor och 155 män. Detta är det högsta
antalet medlemmar under ett år på 2000-talet.
§ 3 Val av årsmötesfunktionärer
a) Anders Rignell valdes till ordförande för mötet
b) Bo Berglund valdes till sekreterare för mötet
c) Richard Sjöberg och Bengt Therner valdes till justeringsmän, tillika rösträknare,
som tillsammans med ordföranden ska justera protokollet från årsmötet.
§4

Den avgående styrelsens förvaltningsberättelse
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a) Styrelsens verksamhetsberättelse som utsänts i förväg gicks igenom rubrik för
rubrik och kommenterades av Anders Franzén och Bo Berglund. Antecknades att
Josefin Berglund varit ledare vid sommarens roddskola i stället för Axel
Lilliestråle.
b) Föreningens kassör Eli Zlotnik kommenterade styrelsens förslag till resultatoch balansräkning.
§ 5 Revisorernas berättelse och fastställande av balansräkning
a) Rolf Sundqvist föredrog revisionsberättelsen och föreslog att årsmötet skulle
fastställa den till verksamhetsberättelsen hörande balansräkningen per den 30
september 2013 samt bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid
revisionen omfattat, d.v.s. räkenskapsåret 1 oktober 2012 - 30 september 2013.
b) Mötet beslöt att fastställa resultaträkningen för det gångna räkenskapsåret och
balansräkningen per den 30 september 2013 slutande på 463812 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 Eli Zlotnik till föreningens och styrelsens ordförande
(nyval).
b) För en tid av två år valdes Manoucher (omval), Jan Berglund (omval) och Bengt
Norberg (nyval) till ledamöter i styrelsen.
c) För en tid av två år valdes Franz-Josef Arnuga (nyval) 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 och Josefin Berglund samt
till suppleanter Joakim Piela och Richard Sjöberg (alla omval).
§ 8 Årsavgift, budget och arbetsplan för kommande år
a) Beslutades att årsavgiften för verksamhetsåret 2013/2014 ska vara oförändrad,
d.v.s. 200 kr för passiva medlemmar, 600 kr för juniorer till och med 18 års ålder,
1500 kr för aktiva medlemmar och 2200 kr för hel familj.
Den tillkommande avgiften för A- och B-klassade roddare (tävlingsavgiften) är
500 kronor (oförändrad). Denna tävlingsavgift gäller dock inte för juniorer.
b) Styrelsens förslag till budget för räkenskapsåret 1 oktober 2013 - 30 september
2014 presenterades av Eli Zlotnik. Årsmötet fastställde den föreslagna budgeten.
c) Styrelsens förslag till arbetsplan för det kommande verksamhetsåret
presenterades av Bo Berglund. Styrelsens förslag till arbetsplan för tiden från den
28 november 2013 till tiden för årsmötet år 2014 fastställdes enligt det förslag som
utsänts med kallelsen till årsmötet.
§ 9 Motioner och propositioner
Styrelsen hade skickat ut en proposition om förslag till nya stadgar daterade 201311-08. Vid mötet kompletterade styrelsen förslaget på två ställen enligt
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a) §19, ordet ”val” ändras till ”omröstning” i tredje stycket
b) §21, punkten 7.4 läggs till med texten ”Fastställande av resultat- och
balansräkning för det gångna räkenskapsåret”
Det kompletterade förslaget antogs som föreningens nya stadgar efter det att mer
än 2/3 av de vid årsmötet röstberättigade röstat ”ja” genom handuppräckning.
§ 10 Övrigt
a) Årets svenska mästare i tvåa utan styrman för damer (2-DS) Birgitta och Josefin
Berglund fick hedersuppdraget att spika upp ytterligare en ny mästerskapssköld i taket på båthuset under de närvarande medlemmarnas stora jubel.
b) Birgitta Berglund tilldelades ”Stora Grabbars märke” efter att ha vunnit sitt
tionde SM.
c) För att markera föreningens uppskattning av ”Stora Grabbar” kommer dessa i
fortsättningen också att tilldelas SRFs flaggnål. Vid detta årsmöte fick Birgitta
Berglund, Björn Andersson (som är föreningens första ”Stora Grabb”) och Jan
Berglund var sin flaggnål. Det finns ytterligare minst fem medlemmar, som ska
tilldelas flaggnålen vid ett festligt tillfälle.
d) Tobias Wallerius och Mikael Borgh tilldelades Svenska Roddförbundets
diplom för deras uppoffrande arbete inom roddföreningen.
e) Bo Berglund tilldelades Svenska Roddförbundets guldåra för hans långa och
trogna arbete inom roddföreningen.
f) Föreningens avgående ordförande Anders Franzén avtackades efter 45 år i
styrelsen, varav de senaste 12 åren som ordförande, med blommor och
tilldelades Svenska Roddförbundets förtjänsttecken i guld.
g) Årsmötet beslöt vidare att utnämna Anders Franzén till hedersmedlem i
föreningen.
På förslag från Anders Rignell framförde årsmötet ett tack till styrelsen för det
framgångsrika arbetet under det gångna året och därefter avslutades föreningens
etthundratrettiofjärde årsmöte klockan 20.25.
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