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Protokoll fört vid Östra Roddistriktsförbundets årsmöte 2022-02-22
Plats: Hammarby Roddförening
§1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet.

       



Ordförande Eli Zlotnik hälsar alla välkomna och öppnar mötet samt förrättade upprop.
Organisation
Akademiska RF
Hammarby RF
Lidingö RK
Norrköpings RK
Norrtälje RK
Sigtunaskolan
Stockholms RF
Stockholmspolisens IF
Uppsala Akademiska RS
Vaxholms RF

Antal möjliga röster
3
3
3
1
2
3
3
2
3
3

Antal röster present
3
3
3
3
2
3
3

Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden till 20 röster och 7 medlemsorganisationer.
§2. Fastställande av föredragningslista för mötet.
Årsmötet beslutade att fastställa föredragningslistan för årsmötet.
§3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
Årsmötet beslutade att förklara årsmötet behörigt utlyst.
§4. Val av ordförande för mötet.
Årsmötet beslutade att välja Monika Knejp till ordförande för mötet.
§5. Val av sekreterare för mötet.
Årsmötet beslutade att välja Per Hallmén Lundberg till sekreterare för mötet.
§6. Val av justerare för mötet samt erforderligt antal rösträknare för mötet.
Årsmötet beslutade att välja Patric Hörner och Anna Rosengren som rösträknare.
Årsmötet beslutade att välja Patric Hörner och Anna Rosengren som justerare.

§7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a. Ordförande gick igenom ÖRDF:s verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen.
b. ÖRDF- styrelse förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Eli Zlotnik redogjorde för förvaltningsberättelsen.
Eli Zlotnik upplyser de ordinarie stöd och kompensationsstöd som ÖRDF har sökt från
distriktets DF samt SR och Stockholms Stad.

       



Årsmötet beslutade att godkänna förvaltningsberättelsen.
c. Revisorernas berättelse för samma tid.
Eli Zlotnik redogjorde för berättelsen.
Årsmötet beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
§8. Fråga om ansvarsfrihet för ÖRDF-styrelsen förvaltning.
Årsmötet beslutade ge ansvarsfrihet för styrelsen förvaltning under det gångna
verksamhetsåret.
§9. Behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan samt fastställande av
eventuell årsavgift till ÖRDF.
Per Hallmén Lundberg redogjorde för hur verksamhetsplanen har tagits fram och innehållet i
densamma.
Eli Zlotnik redogjorde för den ekonomiskaplanen för verksamhetsåret.
x
x

UARS vart kommer bidragen till Vaccinera klubben från och hur söker kommittéerna
stimulansstöd?
Eli Zlotnik svarade att bidrag till att vaccinera klubben kommer från stimulansstöd och
kommittéerna söker bidrag vi styrelsen. Tag kontakt med en ledamot så för den
frågan vidare för handläggning och beslut.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplan samt ekonomiskplan.
§ 10. Behandling av förslag (motioner) getts in i den ordning som anges i kap. 2§ samt av
Inga inkomna motioner har inkommit och inga propositioner har lagts.

§ 11. Val av ordförande i ÖRDF, tillika ordförande ÖRDF-styrelsen för en tid av 1 år.
Bjarke Rosenberg redogjorde för valberedningens arbete fram till årsmötet.
Valberedningens förslag är Eli Zlotnik.
Årsmötet beslutade att välja Eli Zlotnik till ordförande i ÖRDF, tillika ordförande i ÖRDFstyrelsen.
§ 12. Val av ledamöter och suppleanter:

       



a. Beslut och fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen.
Valberedningens förslag är 10 ledamöter och 3 suppleanter.
Årsmötet beslutade att godkänna valberedningens förslag på styrelsesammansättning.
b. Val av resterande styrelseledamöter för en tid av 2 respektive 1 år enligt 5 kap. 1§.
Valberedningens förslag för val av ledamöter för två år:
Patric Hörner VRF
Anna-Luisa Volk ARF
Per Hallmén Lundberg VRF
Anna Rosengren LRK
Charlotte van der Vlist ARF
Årsmötet beslutade att välja enligt valberedningens förslag.
c. Val av en till fyra suppleanter till styrelsen för en tid av 1 år.
Andrea Benfenati ARF
Emma Söderman VRF
Malin Asplund Hammarström UARS
Årsmötet beslutade att välja enligt valberedningens förslag.
§ 13. Val av revisor och en revisorssuppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper
och förvaltning inom ÖRDF för en tid av 1 år.
Valberedningens förslag är Rolf Bergström (revisor) och Kerstin Hamrin (revisor/suppleant)
Årsmötet beslutade att välja Rolf Bergström och Kerstin Hamrin.

§ 14. Val av ordförande och en ledamot i valberedningen för en tid av 1 år.
Årsmötet förslag Kristin Persdotter som ordförande och Bjerke Rosenberg som ledamot.
Årsmötet valde Kristin Persdotter som ordförande i valberedningen och Bjerke Rosenberg som
ledamot.
§ 15. Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till SR:s förbundsmöte.
Årsmötet uppdrar att ÖRDF styrelse utse ombud.
§ 16. Beslut om val av ombud och erforderligt antal ersättare till DF-möte.
Årsmötet uppdrar att ÖRDF styrelse utse ombud.

       



§ 17. Övriga frågor
Information från RF/SISU Stockholm av konsulent Stefan Åhlander som ansvarar för rodd:
¾ Genomgång av hur de är organiserade och verksamma.
¾ Redogjorde för var bidragen kommer från vad de ska användas till och hur de kan
sökas av föreningarna.
¾ Stöd till ÖRDF
o Digitala hjälpmedel
o ÖRDF värdegrundsarbete, detta är en del av utformningen av ÖRDF:s
utvecklingsresa mot 2025.
Avtackning:
Eli Zlotnik tackade ordförande Monika Knejp och avslutade årsmötet

………………………………………………………

…………………………………………………

Monika Knejp

Per Hallmén Lundberg

Ordförande

Sekreterare

………………………………………………………

……………………………………………………

Patric Hörner

Anna Rosengren

Protokolljusterare

Protokolljusterare

