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Mötesprotokoll från årsmöte Örebrosurfarna 2021-04-16 
Datum  2021-04-16 
Tid  18.00 
Plats  Online – Microsoft Teams 
Kallade  Örebrosurfarnas medlemmar, styrelse och revisor 

 

 

1. Mötets öppnande 

Richard Ström hälsar alla närvarande via video-länk (Teams) välkomna och förklarar mötet 

öppnat 

 

2. Val av: 

a. Richard Ström väljs om mötesordförande  

b. Roger Johansson väljs som mötessekreterare 

c. Daniel Backman, Daniel Colliander väljs som protokolljusterare för mötet 

 

3. Mötets behöriga utlysande 

Richard Ström informerade om att kallelse till möte gått ut via Facebookgruppen och 

hemsidan. 

Beslut: Årsmötet beslutar att mötet blivit behörigen kallat. 

 

4. Fastställande av mötets dagordning 

Dagordningen gicks igenom av ordföranden. 

Beslut: Dagordningen godkändes 

 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse 2019 

Verksamhet 

År 2020 dominerades av Coronapandemin och de flesta aktiveter inom klubben blev 

inställda. En städdag av stranden genomfördes 26 samt två prova-på tillfällen. 

Inköp av isbräda gjordes. Någon riktig test av denna kunde dock inte ske pga isläge och 

vindar. 

 

Genomgång av det ekonomiska läget 

Magnus Frykholm redogjorde för ekonomin (Se bilaga 1 ”Resultatrapport 2021 

Örebrosurfarna”). Många betalande medlemmar samt bidrag från isseglarförbundet gör att 

ekonomin är väldigt god. 

 

6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

Beslut: Årsmötet beslutar att bevilja avgående styrelsen ansvarsfrihet 2021 

 

7. Fastställande av medlemsavgift 

Richard Ström redogjorde för 2020 års medlemsnivåer: 

- 250: - per medlem 

- 500: - hel familj 



 

Mötesprotokoll 
Örebrosurfarna 

Årsmöte 2021 
Sida 2 av 8 

 

 

Beslut: Årsmötet beslöt att behålla nuvarande nivå på medlemsavgift även 2021, men införa 

en ny ”Bodenavgift” på 100: - per år och medlem för att få ha sin utrustning i boden. 

 

8. Val av styrelse 2021 

- Kassör: Magnus Frykholm 

- Ledamöter: Daniel Colliander, Backman, Norrblad 

- Suppleanter: Janne Rosengren, Anders Gustavsson, Peter Lundin 

- Ordförande: Richard Ström 

- Webmaster: Roger Johansson 

- Kursansvarig: Staffan Dahl (+ 4 stödpersoner) 

 

9. Val av valberedning 

Valberedning: Fredrik Lundblad samt Magnus Norrblad 

 

10. Beslut om tidpunkt för nästa årsmöte 

Mötet beslöt att behålla veckodagen fredag och månaden april som mötesdag för nästa års 

årsmöte 

 

11. Övriga frågor 

a) Städdag 

Grannen vill rensa mellan hans tomt och oss. Birgitta (som är med i ”Samverkan 

Glanshammar”) uppskattar vårt röj. 

Söndag den 9 maj bestämdes som städdag. 10:00! 

Målning av boden bör då ske. 

 

b) Klubbensbrädor: 

En lagning och uppfräschning av GO bräda har skett av Roger 

Beslut: Kostnaden för detta på c: a 2500:- skall ersättas av klubben. Se redovisning under 

Bilaga 3: ”GO-brädans renovering” 

 

c) Boden 

Målning bör ske. Färg ordnas av Colliander 

Belysning önskvärt. Johan Öberg kollar 

 

d) Örebro Surfday 

Ställs in även 2021 pga osäkra pandemiläget. Eventuellt görs ett nytt försök i augusti 

 

e) Prova på 

En avgift på 250 kr per gång skall tas ut. Då ingår även medlemskap. 

Regler: 

• Max 4 deltagare per gång 

• Två klubbmedlemmar som instuerar och stöttar 

• Grundmarkering klar 
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f) Medlemskap surfsport 

Ett förslag på överenskommelse med Surfspot redovisades. (Se bilaga 2 ” Surfspot 

erbjudande:) Vi får 10% mot att vi gör reklam för butiken på hemsidan och Facebook 

 

Beslut: Årsmötet godkänner denna överenskommelse 

 

g) Hemsida 

Roger Johansson redovisade lite om hemsidan: 

Besöksstatistik finns (Se Bilaga 4) 

Nytt utseende på hemsida lanseras under våren pga. byte av teknik plattform 

(Wordpress)  

Vindmätaren uppsatt i 15 april 

Hemsidan kostar i årligen 770:- i drift (webhotell och domänavgift) 

Vindmätaren kostar: 299:- per år i drift (webtrafik) 

 

h) Follow-up för styrelsen 

I syfte att beslutade aktiveter följs upp och genomförs skall ett styrelsemöte bokas in i 

slutet på juni. Richard kallar. 

 

i) Grundmarkering 

Norrblad ansvarig 

 

j) Infotavla 

Viktigt med grund info 

Helst nära stranden 

Bra med reklam 

Ansvarig: (Tas på städdagen) 

 

k) Surfresa 

Brasilien förslag, men vi ligger lågt under Coronan 

 

l) Isabella 

Klubbens nya isbräda heter Isabella som får användas av klubbmedlemmar 

Richard informerade om brädan och användandet  

Prova på under 2021/2022 skall ordnas 

 

m) Ny SUP 

Ny uppblåsbar (som beslutades 2020) skall köpas in. Budgetram: 3000 – 4000 kr 

 

n) Tryck samt övrig marknadsföring  

T-shirt, dekaler etc efterfrågas. 

Colliander kollar upp merchs (mha av styrelsen) 

kepshuset.se 

 

o) Övrigt 
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Colliander kollar även  upp möjligheten till rabatt av Surf.se. 

 

12. Mötets avslutande 

Richard Ström förklarar mötet avslutat. 

  

 

 

 

 

 

Mötesordförande 
Richard Ström 

 Mötes sekreterare 
Roger Johansson 

 Mötets justerare 
Daniel Backman, 

 Mötets justerare 
Daniel Colliander 
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Bilaga 1 ”Resultatrapport 2020 Örebrosurfarna 

Intäkter  
Medlemsavgifter 9 350 
Is Seglarförbundet 12 000 
Summa intäkter 21 350 

Kostnader  
Årsavgift swish 300 
Årsavgift internetbank 1 000 
Vindmätare*1 4 297 
Årsavgift is-seglarförbundet 500 
Sup paddel 399 
Summar kostnader 6 496 

 

Balansrapport 

Omsättningstillgångar:  
Kassa 2 129,50 
Konto 24 673 

Anläggningstillgångar  
Windsurfingutrustning, sp mm 16 000 
Båtmotor 2 500 

  
Summar tillgångar 45 302,50 

 

*1 Denna post avser kostnader löpande drift av hemsidan vindmätaren samt renovering boden 2019 
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Bilaga 2: Surfspot erbjudande: 

Hej 

Angående klubbrabatt:  

Vi är restriktiva med rabatter då vi vill alla kunder skall ha låga priser så därför är många priser redan 
låga i webshoppen, så även kunden utan rabatter skall känna att de får ett bra pris. Vi vill också att 
rabatten skall avtalas varje år så de inte bara fortlöper av slentrian. Men det gör också att rabatter 
får mer värde då de är baserade på redan låga priser och inte alla kan få tillgång till dem. 

Vi vill att ni har en länk från er hemsida till www.surfspot.se och gärna också lägger ut den infon på 
faceboksidan. 

Vi kommer överens om ev rabatt eller samarbete på årsbasis, dvs nu kan vi komma överens om 
rabatt 2021, nästa år beslutas 2022 osv. 

I samband med överenskommelsen så går ni ut med info till era medlemmar om att de har rabatt hos 
oss. Typ denna info 
 
Medlemmar i XX har 10% rabatt på www.surfspot.se, undantag rea varor, begagnade varor och 
paketpriser. Sortimentet kan man hitta under www.surfspot.se. För att erhålla rabatt mailar man sin 
order till order@surfspot.se och hänvisar till klubbrabatten för XX. 
 
Vi skulle också behöva kunna styrka att en person som påstår sig vara medlem verkligen är det. Finns 
nån person vi kan motkolla med om behov uppstår, medlemsnummer eller annat. Det kommer 
sannolikt inte bli så mycket jobb med det för vi litar på folk men bra om vi har nån dubbelkolla med 
om behov uppstår. 

  

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.surfspot.se%2F&data=04%7C01%7C%7Cc3fffb61747a43ea79bb08d8f1bc7822%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637525139062559149%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=f2S8AgTxCsvzaxdyQkm5tJqmGjOaUp2M80SENj0jjec%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.surfspot.se%2F&data=04%7C01%7C%7Cc3fffb61747a43ea79bb08d8f1bc7822%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637525139062569144%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=T%2BF%2BFPH%2BHT0Ps0tnv2%2FqcqmSSskUDmdPKqRp3GBhD4A%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.surfspot.se%2F&data=04%7C01%7C%7Cc3fffb61747a43ea79bb08d8f1bc7822%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637525139062569144%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=T%2BF%2BFPH%2BHT0Ps0tnv2%2FqcqmSSskUDmdPKqRp3GBhD4A%3D&reserved=0
mailto:order@surfspot.se
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Bilaga 3: ”GO-brädans renovering” 

EVA footpad sheet Starboard 70x120cm 699,00 kr 

Epoxy  (Watski) 477,50 kr 

Epoxy spackel (299) och primer (219) 518,00 kr 

EVA foam (Amazon) 389,71 kr 

Diverse Gorilla-lim/sprutor/Kontaktlim/handskar 200,00 kr 

Färg 100,00 kr 

Fen- och fotstropskruvar 120,00 kr 

Summa 2 504,21 kr 
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Bilaga 4: Besöksstatistik 2020 

 


