Örebrosurfarnas årsmöte 2018 04 13
Närvarande: Richard Ström, Fredrik Lundblad, Henrik Johansson, Staffan Dahl, Johan Öberg
, Håkan Johansson, Roger Johansson, Daniel Backman, Magnus Norrblad, Anders
Sundström, Bo söderberg, Magnus Frykholm,.
1. Mötet öppnat.
2. -a Val av mötesordförande. Richard ström

-b Sekreterare Fredrik
-c Protokolljusterare Staffan, Johan Öberg
3. Mötet är behörigen kallat i tid.
4. Godkänd dagordning.
5. Föredragning av
-a Styrelsens verksamhetsberättelse
Vindmätaren uppsatt vid ässundet. Den fungerar bra.
Antal surfdagar 2017. Håkan hade nog flest dagar på vattnet, ca 30 dagar.
Richard Ström hade en presentation om örebrosurfarnas verksamhet för kommunen.
Angående engagemanget för våran del i ässundet. 15 olika intressenter var på ett möte
angående att driva ässundet vidare i olika verksamheter. Richard hade en otroligt bra och
saklig presentation som gjorde intryck. Han visade hur mycket örebrosurfarna gör för
ässundet, och hur vi tar hand om det. Suveränt bra jobbat av honom. Applåder. Vad som
händer och vad resultatet blir av detta möte kommer framtiden att utvisa. Antagligen under
detta år.
-b Revisorns berättelse
Räkenskapsåret 2017: Intäkter 8670kr. Kostnader: 8041kr. Vindmätaren kostade 7241kr.
Tillgångar konto: 7332kr
-c prova på dagar under 2017.
Några skolkvällar har vi haft med några entusiatiska deltagare.
Örebro surf-day blev en succe.

6. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljas. 10st svarade ja.
7. Medlemsavgiften 250kr/person. 500/familj.

8. Val av styrelse 2018
-a ordförande Richard Ström
-b kassör Magnus Frykholm
-c Ledamöter Daniel Backman, Magnus Norrblad och Staffan
-d suppleanter Peter, Johan Ö
-e webbansvarig Roger
-f Kursansvarig Magnus Norrblad.
-g Bodansvarig Magnus Norrblad.

9. Valberedning Bo söderberg, Fredrik Lundblad.
10. Beslut om tidpunkt för nästa årsmöte. Nästa år.
11 -a 2017 protokoll.
11 -b. Klubbens brädor. Dom är bra. Rigg kan vi låna ut. För barn och så.
Brädor, rigg, segel ska märkas upp lite mer.
11 -c Boden behöver målas. Solsidan iaf. Det får vi ta tag i.
11 -d Klubbens stadgar. står på hemsidan. Surfa mycket. Och ofta
11 -e GDPR personuppgifter. Vi behöver införa rutiner för att informera om, och att berätta
för vederbörande om att vi har dina personuppgifter. Är det ok att göra det? Medlemsregister.
11 -f städdag. Söndag 29 april. Kl 10:00
11 -g vindmätaren placering. Sensor för temp mätare ska köpas in. 600kr. Man vill placera
mätaren på ett grund ev. Men där den står nu, så blir det nog bra. En arg hundägare
mjuknade när Roger pratade om vindmätaren. Högsta byvinden förra året enligt mätaren
15,2 m/s. Det lät suspekt. Det borde varit mer enligt många närvarande. Kanske behövs
vindmätaren placeras om, eller kalibreras om? Varmaste dagen. 28gr. Rickard frågar om vi
får sätta den på samma ställe som förra året.
11 -h uppmärkning av grund. Anders Sundström ansvarig. Mycket jobb med detta. Han
behöver medhjälpare så mycket det går.
11 -i. Örebro surf Day. Alla eniga. Söndag 3:e Juni kl 11-15. Essön runt.. Idé.
Mer marknadsföring kring denna dag ska ordnas i god tid.
Grill. Speaker. Sup. Prova på dag. Priser. Lite mer reklam kring denna dag. Målsättning att
dra in 2000 kr under den dag. Ansvariga. Vi hjälps åt att fixa det som behövs. Henrik fixar
kaffe. Vi ska bli mer aktiva på Facebook gruppen. Att logga surf och när vi ska ut osv.
Mötet avslutas kl 22:28

