Stockholms Roddförening
stiftad 8 april 1880

Protokoll från årsmöte, 2014-11-27
Sammanträdesdata
Ärende:
Årsmöte i Stockholms Roddförening
Plats:
SRF:s båthus
Tid:
2014-11-27, kl. 19.05 - 20.40
Närvarande: Sven-Erik Almerfors, Björn Andersson, Peder André, Manoucher
Arastoupour, Mitra Ashouri, Birgitta Berglund, Bo Berglund, Jan
Berglund, Josefin Berglund, Mattias Berglund, Rasmus Berglund, Eskil
Borgh, Lennart Borgh, Mikael Borgh, Goncalo Carneiro, Anders Franzén,
Bengt Norberg, Karl Norberg, Joakim Piela, Nic Pivac, Eddy Sandberg,
Marie Schröder, Richard Sjöberg, Rolf Sundqvist, Bengt Therner, Eli
Zlotnik
Mötesanteckningar
§ 1 Mötets öppnande och fastställande av röstlängd och fullmakter
Styrelsens ordförande Eli Zlotnik hälsade de närvarande välkomna till föreningens
135:e ordinarie årsmöte. Den utsända röstlängden granskades och godkändes av
mötet. Inga fullmakter inlämnades för en eventuell rösträkning. Noterades att antal
medlemmar i föreningen under 2017 var 207, varav 68 kvinnor och 139 män.
§ 2 Fastställande av dagordning för mötet
Årsmötet beslutade att godkänna utsänd dagordning med tillägg av § 7 d) med
följande lydelse: Fastställande av resultat- och balansräkning för det gångna
räkenskapsåret.
§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande
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.
§§ 4-6
Val av årsmötesfunktionärer
a) Peder André valdes till ordförande för mötet
b) Bo Berglund valdes till sekreterare för mötet
c) Richard Sjöberg och Lennart Borgh valdes till justeringsmän, tillika rösträknare vid
mötet, som tillsammans med ordföranden ska justera protokollet från årsmötet.
§ 7 Behandling av verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse
a) Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive bilagorna 2-4, som sänts ut i förväg
gicks igenom rubrik för rubrik. Mötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen med
följande tillägg:
I bilaga 2 roddstatistik och bilaga 3 båtstatistik skall "fråndatum" i rubriken vara "1
november 2013". Dessutom skall uppgifterna för Tord Blomquists utökas med 85 turer
och 851 km, som genomförts i trakten av Norrköping i egen båt. De nya siffrorna för
Tord är 99 turer och 996 km.
b) Föreningens sekreterare Bo Berglund kommenterade styrelsens förslag till resultatoch balansräkning.
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c) Mikael Borgh föredrog revisionsberättelsen och föreslog att årsmötet skulle
fastställa den till verksamhetsberättelsen hörande balansräkningen per den 30
september 2014 samt bevilja styrelseledamöterna ansvarsfrihet för den tid revisionen
omfattat, d.v.s. räkenskapsåret 1 oktober 2013 - 30 september 2014.
d) Mötet beslöt att fastställa resultaträkningen för det gångna räkenskapsåret och
balansräkningen per den 30 september 2014 slutande på 304 767 kronor.
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den ekonomiska förvaltningen för
den tid revisionen omfattat.
§ 9 Behandling av motioner och propositioner
Inga motioner eller propositioner hade inkommit till årsmötet.
§ 10 Fastställande av årsavgift, budget och arbetsplan för kommande år
a) Beslutades att årsavgiften för verksamhetsåret 2014/2015 ska vara oförändrad,
d.v.s. 1 500 kr för aktiva medlemmar. Enligt de nya stadgarna innebär det att avgiften
för passiva medlemmar är 200 kr, för juniorer till och med 18 års ålder 600 kr och för
hel familj 2 300 kr. Beslöts att även den tillkommande avgiften för A- och B-klassade
roddare (tävlingsavgiften) ska vara oförändrad, 500 kronor. Denna avgift gäller dock
inte för juniorer.
b) Styrelsens förslag till arbetsplan för tiden från den 27 november 2014 till tiden för
årsmötet år 2015 presenterades av Bo Berglund och fastställdes av årsmötet enligt
det förslag som utsänts med kallelsen till årsmötet.
c) Styrelsens förslag till budget för räkenskapsåret 1 oktober 2014 - 30 september
2015 presenterades av Joakim Piela. Årsmötet fastställde den föreslagna budgeten.
§ 11 Val av ny styrelse, revisorer och valberedning
a) Beslutades enligt de nya stadgarna att styrelsen utöver ordförande ska bestå av
sex ledamöter och två suppleanter.
b) För en tid av ett år valdes Eli Zlotnik till föreningens och styrelsens ordförande
(omval).
c) För en tid av två år valdes Joakim Piela (omval), Tobias Wallerius (omval) och
Susanne Barthel (nyval) till ledamöter i styrelsen.
d) För en tid av två år valdes Josefin Olsson (nyval) till suppleant i styrelsen.
e) För en tid av ett år valdes Nicolas Pivac (nyval) till suppleant i styrelsen.
f) För en tid av ett år valdes Rolf Sundqvist och Mikael Borgh till revisorer och Ola
Larsson till revisorssuppleant (alla omval).
g) För en tid av ett år valdes Josefin Berglund till ordförande samt Mitra Ashouri och
Joakim Piela till ledamöter i valberedningen. I samband härmed diskuterade mötet
frågan om det är lämpligt att en ledamot eller suppleant i styrelsen ska kunna ingå i
valberedningen. Det konstaterades att något svar på frågan inte kan utläsas direkt av
stadgarna men det stod också klart att flera mötesdeltagare ansåg att nuvarande
praxis är mindre lämplig. Mötet uppdrog därför åt styrelsen att inför nästa årsmöte
studera denna fråga och redovisa sin uppfattning om den lämpligaste ordningen.
§ 12 Övriga frågor
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a) En parentation hölls över Björn Djurberg, som avlidit under året. Björn har varit aktiv
motionsroddare i föreningen under de senaste tjugo åren och varit ledamot i styrelsen
och ansvarig för företagsrodd och nybörjarkurser.
b) Joakim Piela gjorde en presentation av sammanfattningen av medlemsmötet i
oktober som var inriktat på föreningsutveckling.
c) Eli Zlotnik informerade om nya båthusplaner som ska resultera i flyttning av
nuvarande pontonbrygga längre ut i farleden och muddring av området mellan
bryggan och kajen utefter båthuset samt förankring av en ny brygga intill kajen för att
få större kapacitet att lyfta i och ta upp båtar. Eli visade också planer på uppförande av
ett tredje båthus på en ponton i vassen väster om motorbåts-bryggan samt en
uppskattad kostnad under de närmaste fem åren för detta projekt.
d) Föreningens avgående styrelseledamot Bo Berglund avtackades med blommor
efter 49 år i styrelsen, varav de senaste 13 åren som sekreterare och tilldelades
Svenska Roddförbundets förtjänsttecken i guld.
För Bo Berglunds utomordentligt förtjänstfulla insatser för Stockholms Roddförening
beslöt årsmötet att tilldela honom föreningens förtjänstmedalj i guld samt att utnämna
honom till hedersmedlem i föreningen.
e) Även Marie Schröder och Franz-Josef Arnuga avtackades med blommor som
suppleanter i styrelsen.
f) Årets svenska mästare i tvåa utan styrman för damer (2-DS) Birgitta och Josefin
Berglund samt årets svenske juniormästare i singel för herrar (1xHJA) och nordiske
juniormästare i fyrsculler (4xHJA) Eskil Borgh fick hedersuppdraget att spika upp
ytterligare tre nya mästerskapssköldar i taket på båthuset under de närvarande
medlemmarnas stora jubel.
På förslag från Peder André framförde årsmötet ett tack till styrelsen för det
framgångsrika arbetet under det gångna året och därefter avslutades föreningens
etthundratrettiofemte årsmöte klockan 20.40.
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