
Årsmöte Örebrosurfarna 15 April 2016 

1. Mötet öppnas med 14st närvarande. 

2. Årsmötet beslutar om följande ansvarsposter under årsmötet: 

a. Mötesordförande: Richard Ström  

b. Sekreterare: Fredrik Lundblad  

c. Protokolljusterare: Roger Johansson, Daniel Backman 

3. Årsmötet beslutar att mötet blivit behörigen kallat. 

4. Årsmötet godkänner dagordningen. 

5. Föredragning av : 

a. Styrelsen verksamhetsberättelse 2015.  

Ordförande Richard Ström sammanfattar surfåret 2015. 

b. Revisorns berättelse: 

Revisorn Frykholm har gett godkänt för verksamhetsåret. 

Swish har ordnats för klubben och därmed lättare att betala medlemsavgifter. 

Klubben har fått in 1885 kronor i medlemsavgift under 2015. 

Utgifterna har uppgått till 1260 kronor. Det var kostnader för postgiro 

Behållning uppgår till 13274 kronor. 

c. Skolårets berättelse: Peter Jakobsson och Johan Öberg. I stort sett obefintlig 

skolverksamhet pga väder och tid. 

6. Årsmötet beslutar att bevilja avgående styrelsen ansvarsfrihet. 

7. Fastställande av medlemsavgift 2016. 

Ett nytt förslag kom upp. Att årsavgiften ska vara 250kr och då får man låna surfutrustning. 

Dom övriga medlemsavgifterna slopas. 

Tre förslag kom upp. 150-200-250kr/år. Vilket innebär att för den summan får man ett års 

medlemskap och får låna klubbens utrustning.  Det röstades om dessa förslag.  

Beslutet blev: 

Medlemsavgiften för 2016:   

a. Medlemsavgift: 250kr 

b. Familj: 500kr inkl hur många barn som helst. 

 

8. Årsmötet beslutar att nya styrelsen för 2016 välja: 

Ordförande: Richard Ström 

Kassör: Magnus Frykholm 

Tre ledamöter: Daniel Backman, Erik Jansson, Magnus Norrblad 

Suppleanter: Anders Gustavsson, Peter Jakobsson 

Webansvarig: Roger Johansson 

Kursansvarig: Magnus Norrblad, Peter Jakobsson 

Kiteansvarig: Erik Jansson 



9. Årsmötet beslutar att valberedningen för 2015 äro:  

a. Daniel Backman, Magnus Norrblad  

 

10. Årsmötet beslutar att tidpunkt för nästa årsmöte skall vara under April 2017 samma tid som 

2016. 

 

11. Övriga Frågor 

 

a. Genomgång av förra årets protokoll. 

b. Klubbens brädor. 2st SUP-brädor ska köpas in. 

c. Boden. Fungerar som den ska. 

d. Klubbens stadgar. Är och förblir som förut. 

e. Medlemsregister. Vi får det genom swish. 

f.  Städdag. Inventering av boden och städning utanför. 24 April kl 10. 

g. Vindmätare. Roger J jobbar vidare med den. Den fungerar som den ska på elnätet, 

men inte enbart på befintliga solcellen. Något tekniskt problem föreligger, men 

kommer att lösas. 

h. Swish blev succe. Bankgiro finns kvar. 

i. Örebro surfday ska vara 22 Maj. En prova på dag med SUP, vindsurf för hela familjen. 

kl 11-15 ca. 

j. En Info Flyer kommer att göras av Richard. För att ha att dela ut till folk. Med enkel 

info om Surfklubben och medlemskap, swish. 

k. En ny logga är framtagen. Daniel Backman har jobbat med den, och vid visning av 

den var dom flesta positiva. 

 

Vid protokollet :  

Fredrik Lundblad      

Fredrik Lundblad 

 

Justering av protokoll:  

       

Roger Johansson    Daniel Backman 


