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Årsmöte Örebrosurfarna 13 April 2015 
 

 

1. Mötet öppnas   
2. Årsmötet beslutar om följande ansvarsposter under årsmötet:   

a. Mötesordförande: Richard Ström   
b. Sekreterare: Roger Johansson  
c. Protokolljusterare: Johan Öberg, Magnus Frykholm  

3. Årsmötet beslutar att mötet blivit behörigen kallat.   
4. Årsmötet godkänner dagordningen för mötet med tilläget av punkt 13 ”Beslut om avslutande av 

Postgiro” och 14: ”Beslut om firmatecknare”.   
5. Föredragning av:  
 

a. Styrelsens verksamhetsberättelse 2014: Framförs muntligen av Ordförande Richard 

Ström:  

Se bilaga 1.   
b. Revisorns berättelse:  

Revisorn har gett godkänt för verksamhetsåret. Antalet revisor bör ändras till 1 person.   
Klubben har fått in 800 kronor i medlemsavgift under 2014.  
Utgifterna har uppgått till 4300 kronor, främst pga inköp av båtmotor och bensin. 
Behållning uppgår till 11.800 plus 2000 i handkassa. 
Kassören rekommenderar att Postgirot avslutas då kostnaden inte kan motiveras. Andra 
alternativ för inbetalning av medlemsavgift bör utarbetas. Ett bankkonto hos 
Länsförsäkringar skall upprättas för att sköta ekonomin. Andra betalningsvägar (Swish 
etc) skall undersökas. 
Staffan Dahl skall försöka få till ett utskick av avier via Facebook. 

c. Skolåret: 
Kontakt med Thorén Busines School har runnit ut i sanden. Klubben kan troligtvis inte 
leva upp till de förväntningar som Thoréns har. 
Två kontakter via hemsidan har inkommit. Inga utbildningstillfällen har hållits dock. 
Företags eventet som planerades fick ställas in pga vindbrist 
 

6. Årsmötet beslutar att bevilja avgående styrelsen ansvarsfrihet. 
   

7. Årsmötet beslutar att bibehålla nuvarande klubbavgifter:   
a. Medlemsavgift: 150 kr /år 

b. Go-medlem:  400kr /år (Inkl. medlemskapsavgift) 

c. Familj: 500 kr /år (inkluderar GO-medlemskap)  
8. Årsmötet beslutar att nya styrelsen för 2015 välja:   

a. Kassör 1 år:  Magnus Frykholm   
b. Ledamot 1 år:  Johan Björk, Peter Jakobsson, Staffan Dahl   
c. Ordförande 1 år: Rickard Ström   
d. Suppleanter: Bo Söderberg, Magnus Norrblad 
e. Webmaster: Roger Johansson  
f. Kursansvarig: Johan Öberg 
g. Kiteansvarig: Erik Jansson     

9. Årsmötet beslutar att valberedningen för 2015 äro:   
a. Magnus Norrblad, Daniel Backman   

10. Årsmötet beslutar att tidpunkt för nästa årsmöte skall vara under mars 2015.  
  



2 
 

11. Övriga punkter   
a. Genomgång av förra årets protokoll och vad som gjorts:  

i. Undersökning om vi kan omfattas av föreningbidrag: Nej, vi uppfyller inte 
kraven. Dock skall Richard Ström undersöka storleken för bidraget. 

ii. Åror: Dessa har införskaffats. 
iii. Våtdräckt: Ingen har köpts in. 
iv. Vindmätare: Projektet pågår.Marco Trancelli har lämnat över allt till klubben. 
v. Trädfällning: Viss avverkning har skett, dock inte de träd som helst önskades. 

b. Klubbens brädor 
Reparation av mastfot skall ske. 
Eventuellt skall en utökning med en 5.0 rig ske. 

c. Boden 
Smörjning av lås skall ske. Ansvarig Magnus Norrblad 
En stålvajjer strax utanför boden skall avlägsnas. Ansvarig Staffan Dahl 

d. Klubbensstadgar 
Undersökning skall ske hur klubbens officiella stadgar är utformade. Dessa behövs 
för att få avsluta Postgirot 

e. Medlemsregister 
Skall upprättas efter utskick av inbetalnings avi. 

f. Företagsevenemang 
Inga konkreta planer 2015 än. 

g. Örebrosurfarans 10 års jubileum 
För att det var 10 år sedan vi fick tillgång till boden vid Ässundet så skall en ”Örebro 
Surfday” annordnas.  
14 juni besluts vara datumet. Magnus Norrblad och Daniel Backman ansvarar. 
Facebook sida för eventet skall upprättas. Eventuellt annons i gratistidigning. Eventet 
Skall bestå av: 

i. Familjedag med korv och musik 
ii. SUP tävling (Om praktiskt möjligt) 

h. Städdag: 
11 april 11.00 

i. Vindmätaren: 
Roger rapporterar att projektet avstannat under vintern men förhoppningsvis kan ny 
hårdvara lösa problemet som uppstod med att systemet slumpvis hänger sig.   

13. Beslut om avslutande av Postgirot 
Årsmötet beslöt att avsluta klubbens Postgiro konto: 431 04 50 – 4 
 

14. Beslut om firmatecknare 
Årsmötet beslöt att Magnus Frykholm skall vara firmatecknare för klubben ”Örebrosurfarna”. 

15. Mötet avslutas  
 
 
Vid protokollet : 
 
 
 
 
Roger Johansson 
 
 
Justering av protokoll: 
 
 
 
 
 
 
Johan Öberg       Magnus Frykholm 
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