
DAGORDNING ÅRSMÖTE ÖREBROSURFARNA 2019-04-05 

1. Mötets öppnande 20:14 

Närvarande: Richard Ström, Henrik Johansson, Roger Johansson, Anders Sundström, 
Daniel Backman, Fredrik Lundblad 

2. Val av 

a, Mötesordförande:  Richard Ström  

b, Sekreterare: Fredrik Lundblad 

c, Två protokolljusterare: Daniel Backman, Roger Johansson 

3. Fråga om mötet blivit behörigt kallat. Ja, det blev kallat 31 dagar innan mötets 
tidpunkt. 

4. Godkännande av dagordningen: Dagordningen godkänns av samtliga. 

 5. Föredragning av  

a, Styrelsens verksamhetsberättelse 2018  

Örebrosurfarna har anordnat Örebro surf day som visade sig mycket uppskattat. Många kom 
och testade på SUP och vindsurf. En familj var ute och testade SUP och hade jätteroligt 
enligt dom själva. Det vi gjorde reklam för var att man får prova på gratis en dag, sedan 
betala medlemsavgift. Det är ett bra sätt att få in pengar till klubben.  

Vi hade även en städdag, Där det röjdes vass, och sly och städades upp runt området kring 
stranden och till boden vi har. 

Vi har även en vindmätare. Den är mycket uppskattad och används flitigt. Placeringen av 
denna är ute på en stenholme lite norr om ässundet. Därtill finns även en vattentemp-
sensor. Den behöver dock justeras och märkas upp med tydlig text på den, för att 
missförstånd ej ska uppstå, om att det verkligen är en vattentemp-sensor, och inget annat.  
Mobilabbonemanget därtill har kostat 99kr/mån. Detta har Roger lagt ut för. Så totalt 
1188kr under 2018 har han lagt ut på detta. 

Någon tar reda på ett ev billigare abonnemang för detta ändamål. 

b, Revisorns berättelse  

Magnus Frykholm rapporterar:  

Intäkter: 11790 kr 

Utgifter: 800kr. Då är ej Rogers utlägg inräknade. Såsom Webkostnad, 800kr, mobilabb för 
vindmätaren 99kr/mån, nya stroppar till klubbens bräda. 

Summa tillgångar: 37671,5kr 

6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Ja det beviljas. 

7. Fastställande av medlemsavgift 2019 

Alla är eniga om att behålla nuvarande avgifter. 250kr/pers. 500kr/familj. Per kalenderår. 



8. Val av styrelse 2019  

a, Val av ny kassör, Magnus Frykholm lifetime.  

b, Omval av tre ledamöter, 1år. Daniel B, Magnus N, Staffan D. 

c, Val av suppleanter, 1 år. Peter, Johan Öberg 

d, Val av ordförande, 1år. Richard ström 

e, Webmaster, 1år.  Roger Johansson 

f, Kursansvarig, 1år.  Magnus Norrblad. Men han kan ta hjälpa av vilken 
lämplig person som helst, som passar just för valt tillfälle då kurs hålls. 

Om vi ska införskaffa en ny rigg för nybörjare, kom även på tal. Vi kom fram 
till att ett nytt riggpaket ska köpas in. Lämplig person som har möjlighet att köpa denna, 
får ta kontakt med styrelsen och sedan köpa in riggen. Vi tänkte lägga ca 4000kr på 
detta.  

9.  Val av 2 st till valberedning.  

Magnus Norrblad. Daniel Backman. 

10. Beslut om tidpunkt för nästa årsmöte.  

En Fredagkväll liknande datum som detta datum. Ordförande lägger upp mötet som ett 
event på facebook för mer publicitet och ev mer deltagande. 



11. Övriga frågor:  

a, Städdag.  Anders Sundström ansvarar för detta. Söndag 5:e Maj kl 10:00. 

b, Klubbens brädor. 2 klubb-brädor finns. Dom ska märkas upp lite tydligare. 
Beslutats att köpa en ny barnrigg. En begagnad sup bräda ska köpas in för ca 3000 kr. 
Fredrik tar på sig att laga ena paddeln till sup. Det fattas en skruv i den ena.  

c, Boden.  Byt kod på låset varje år. Magnus Norrblad får det ansvaret. En 
säkerhetsdetalj. När man sedan har betalat medlemsavgift, så får man den nya koden 
skickad till sig.  
Ny golvmatta i boden önskades. Boden skulle behöva målas om. Taket är dåligt. Detta 
kan ses över i samband med städdag. Om då möjlighet till förbättring/reparation är 
möjlig. 

d, Örebro Surf Day. Förra året var det den 3 juni 2018. Vi bestämde 2 juni 
söndag 2019. kl 11-15. Sup tävling. Reklam på facebook. Anders korvansvarig, 
grillansvarig  
Daniel Backman fixar musik. db music hyrutrustning. och dryck.  
Kaffe tar Henrik hand om. Han ordnar fram mycket kaffe. 
Ev ska vi låta trycka upp några T-shirts inför detta event. 

e, Prova på kvällar. Vi hjälps åt att leda dessa kvällar. Annonsera ut detta 
som ett event på facebook. sätta ett antal max platser på dessa kvällar, så att det ej blir 
för många. Och ta kontakt med deltagarna så att dom verkligen kommer på utsatt tid och 
plats. 

f, lägg ut mera surf aktivitet på facebook. bilder text. visar att vi är en 
aktiv klubb. Försök beskriv en surfkänsla som du haft under 2019 i text eller bild på 
facebook. 

g, Svenska Isseglarförbundet. Örebrosurfarna beslutade att gå med i Svenska 
Isseglarförbundet för att kunna bedriva träning på Hjälmarens is på vintern. 

12. Mötet avslutas 22:29 


