
Mötesprotokoll från årsmöte Örebrosurfarna 2020-04-17 
1. Mötets öppnande 

Richard Ström hälsar alla närvarande via video-länk (Facebook Messenger) välkomna och 

förklarar mötet öppnat 

 

2. Val av: 

a. Richard Ström väljs om mötesordförande  

b. Roger Johansson väljs som mötessekreterare 

c. Daniel Backman, Anders Gustafsson väljs som protokolljusterare för mötet 

 

3. Mötets behöriga utlysande 

Richard Ström informerade om att mötet information om mötestillfälle annonserades 17 

mars på Örebrosurfarans sida på Facebook. 

Mötesformen ändrades pga rådande pandemi från fysiskt möte till video-länk möte. 

Årsmötet beslutar att mötet blivit behörigen kallat. 

 

4. Fastställande av mötets dagordning 

Richard Ström redogjorde för dagordning. Årsmötets dagordning godkännes med tillägg med 

punkten: ”Medlemskap i Glanshammarssamverkan” 

 

5. Föredragning av 

a. Styrelsens verksamhetsberättelse 2019 

Richard Ström informerade om året som varit: 

i. Örebro surfday har hållits 

ii. Se Facebook för våra surfdagar 

iii. Prova på kvällar 

iv. 278 medlemmar i Facebook gruppen 

b. Revisor 

Richard Ström redogjorde för kassörens information från revisorerna (Se bilaga 1 

”Resultatrapport 2019 Örebrosurfarna”). Sammanfattas nedan: 

i. Intäkter:  

1. medlemsavgift 4025 kr 

2. Örebro surfday 875 kr 

Summa: 4900 kr 

ii. Kostnader:  

Summa: 6499 kr 

iii. Balansrapport 

Summa tillgångar 37798 kr 

 

6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutar att bevilja avgående styrelsen ansvarsfrihet 

 

7. Fastställande av medlemsavgift 

Richard Ström redogjorde för 2019 års medlemsnivåer: 



 
 

8. Val av styrelse 2020 

- Kassör: Magnus Frykholm 

- Ledamöter: Johan Öberg, Daniel Backman samt Magnus Norrblad 

- Suppleanter: Peter J, Anders G, Staffan Dahl 

- Ordförande: Richard Ström 

- Webmaster: Roger Johansson 

- Kursansvarig: Roger Johansson samt Magnus Norrblad 

 

9. Val av valberedning 

Valberedning: Daniel Backman samt Magnus Norrblad 

 

10. Beslut om tidpunkt för nästa årsmöte 

Alternativa datum såsom byte av dag till torsdag diskuterades. 

Mötet beslöt, efter omröstning, att behålla veckodagen fredag och månaden April som 

mötesdag nästa års årsmöte 

 

11. Övriga frågor 

a) Städdag 

Söndag den 26 april bestämdes som städdag. Då inklusive grillning. Målning skall ske 

också av boden 

b) Klubbensbrädor: 

Ny paddel skall köpas in.  Budget 600:- 

Uppblåsbar SUP skall köpas. Budget 3000:- 

Ovanstående föreslås inhandlas hos Go-galaxy.com 

Bestäms innan aprils utgång 

 

c) Boden 

Målning bör ske. Färg skall inhandlas av Norrblad för detta 

 

d) Örebro surfday 

Ställs in 2020. Ersätts med marknadsföring av ”Prova-på” 

 

e) Prova på 

Målet är att ”Prova-på” tillfällen skall hållas 2 gånger per månad  

Tydligare riktlinjer för ”Prova-på” tillfällen beslutades 

a. Vi behöver vara 2 arrangörer per tillfälle 

b. Max 4 deltagare 

 

f) Medlemskap i Glanshammar samverkan 

Magnus Norrblad redogjorde för föreningen ”Samverkarna i Glanshammarsbygden”  

Föreningen driver sedan något år Ässundets sommarcafé.  

100:- per år kostar det att vara medlem 

- 250 

- 500 per familj 

Årsmötet beslöt att behålla nuvarande nivå av medlemsavgiften 



Årsmötet beslutade om att gå med i samverkan. Magnus samordnar 

 

g) Is seglar förbundet 

Richard Ström redogjorde för medlemskapet vi har i ”Is-seglar förbundet: 

Har gett oss 12.000 in på kontot (2020) 

Kommer ge oss 3000:- i föreningsbidrag per år 

Någon form av Is-seglingsaktivitet krävs som motprestation (typ prova-på) per år 

Vi behöver en isbräda för detta ändamål 

 

h) Sand till stranden 

Kontakt med kommun skall tas. 

 

i) Båt 

Glanshammar samverkan borde också ha detta behov. Norrblad kolllar med dom 

 

 

12. Mötets avslutande 

Richard Ström förklarar mötet avslutat. 

  

 

 

 

Mötes ordförande 
Richard Ström 

 Mötes sekreterare 
Roger Johansson 

 Mötets justerare 
Daniel Backman, 

 Mötets justerare 
Anders Gustafsson 
 

 

  



Bilaga 1 ”Resultat rapport 2019 Örebrosurfarna 

 

 


