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Holmön den 30 april 2006 
 
Protokoll från Holmöns Postroddsföreninges årsmöte på Holmöns skola lördagen den 29 april  
 
Närvarande : 
Gustaf Egnell, Thomas Åhs, Lars Brakander, Linus Åhs, Malin Lundberg, Benny Brakander, Anders Lindqvist, Staffan 
Lindkvist, Veronica Egnell, Nils-Bertil Andersson, Bo-Gunnar Pettersson, John Brakander, Bea Rydbjer, Jonathan 
Rydbjer. 
 

1. Mötets öppnande 
Gustaf förklarade mötet öppnat. 
 

2. Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringspersoner. 
Till mötesordförande valdes Gustaf Egnell, sekreterare: Thomas Åhs. Justerare: Bea Rydbjer 
och Lars Brakander. 
 

3. Godkännande av mötets behöriga utlysande 
Mötets behöriga utlysande godkändes av årsmötet med kommentar om sent datum. 
Skall egentligen vara innan mars månads utgång. 
 

4. Fastställande av dagordningen. 
Dagordningen fastställdes med några tillägg under övriga punkter 
 

5. Verksamhetsberättelse och kassarapport. 
En lättare variant av verksamhetsberättelse framfördes av Gustaf där det bland annat 
konstaterades att fjolårets rodd gick ca 6000 :- back, detta inklusive diverse föreningsinköp. 
Vi har per idag en pluskassa på 70.059 :-. 
Ser fram emot ett plusresultat nästa år då intäkter och utgifter beror på åt vilket håll rodden 
går. 
 

6. Revisorernas berättelse. 
Revisorerna meddelade att inget funnits att klaga på i sin revisionsberättelse. 
 

7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
Mötet kunde enhälligt besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och det gångna året. 
 

8. Val av styrelsemedlemmar. Ordförande, kassör, en ledamot och en suppleant.  
Följande personer valdes in i styrelsen för verksamhetsåret 2006/2007.  
Ordförande (1 år): Gustaf Egnell,  
Sekreterare (1 år): Thomas Åhs,  
Kassör (2 år): Anders Lindkvist,  
Ledamot (1 år): Beatrice Rydbjer,  
Ledamot (2 år): Tom Engman,  



 

Suppleant (2 år): Maria Fessé,  
Suppleant (1 år): Lars Brakander,  
Arbetsgrupp: Malin Lundberg, Mio Fessé, Johan Sjölin, Kenneth Lundberg, Clarissa 
Niemelä. 
 

9. Val av revisorer  
Till revisorer på 1 år valdes, Olle Nygren och Marlene Sandström. 
 

10. Val av valberedning  
Till valberedning valdes Johan Sjölin (sammankallande), Mio Fessé, Malin Lundberg, 
Clarissa Niemälä 
 

11. Fastställande av medlemsavgift för 2006/2007 (idag 50 kr).  
Medlemsavgiften beslutades att bli enligt följande. 
150 :- / familj och år, gällande tills man fyllt 18 år, därefter 50 :- / person och år. 
Det bestämdes att man skall göra ett allmänt utskick via posten till alla medlemmar enligt den 
gamla medlemsförteckningen.  
Vore i samband med detta bra att få reda på vilka som är understigande 20 år. 
( Utföres av Gustaf och Anders. ) 
Detta då för att nå så många potentiella framtida medlemmar som möjligt. 
I detta utskick så kommer det även att informeras om nyttan av att få in så många  
E-mailadresser som möjligt för att på ett relativt enkelt sätt kunna nå våra medlemmar. 
 

12. Besättningar i föreningens båtar år 2006 Preliminära anmälningar. Alla 
föreningsmedlemmar är välkomna att anmäla intresse att ro i någon av föreningens båtar. 
Hitintills intresserade av att ro rodden 2006 i förenings båtar är. 
Linus Åhs, Malin Lundberg, Benny Brakander, Anders Lindqvist, Veronica Egnell,  
John Brakander, Bea Rydbjer, Jonathan Rydbjer, Thomas Åhs; Göran Sjöberg  
& Conny Stenwall. 
I samband med att postutskicket enligt föregående punkt görs så kommer en allmän förfrågan 
att ställas angående intresse att ro i föreningens båtar. 
 

13. Nödvändiga åtgärder i föreningens båtar (ansvar för detta har årets besättningar) 
Det behövs en ny draglina till Dufvan.  
Det finns ett bord på Dufvan som skulle behövas bytas, dock ingen panik. 
Exponyldags för Dufvan, ”durk ur” och göra riktigt rent.  
Detsamma gäller för Tjärlek och Lommen, fast då med tjära. 
Tjära finns från dags datum hos Gustaf Egnell. 
Gustaf kommer även att skapa en checklista som skall ligga som grund för den kontroll av 
föreningens båtar som kommer att genoföras under våren. 
Det valdes ansvariga för denna koll vid föregående möte. Dom är : 
Lommen = Malin Lundberg 
Dufvan = Tom Engman 
Tjärlek = Bea Rydbjer 
Det har även införskaffats ett kodlås till båthuset för att kunna underlätta besök, har varit lite 
problematiskt med nyckel tidigare.  
 



 

14.Ansvarsfördelning inför årets rodd. Logi, Hamnfogderi, Transporter, Runtomkring-
arrangemang, Middag, Dans, Frukost mm 
 
Logi = Denna punkt har Gustaf & Lena Egnell lovar att gå igenom. 
Vi har inför det stundande året tappat Gillestugan, med andra ord inför 25-årsjubileet, 
 så alla typer av övernattningsmöjligheter är varmt välkomna.  
 
Bryggor = Kommer som vanligt att skötas av Falkens besättning. 
I år så kommer det att inköpas diverse bult och mutter för mindre rep i samband med sjösättning. 
Falken gör även en övrig genomgång av bryggorna så att dom är i fullgott skick.  
Gustaf har tagit på sig att närmare kolla upp varianten av att nyttja gamla pontoner från 
virkesbogsering, detta då via Torsten. 
Det som närmast bör kollas upp är frakt, reparationsbehov, nytta, kostnad, etc. 
 
Diplom = Gustaf fixar diplom, en 25-års variant med lite ”fluff and lull lull”. En ide´ är att ta 
kontakt med Thomas Distler för en koll av eventuellt ritande. 
 
Poststämpel är under kontroll, Gustaf har satt i gång med detta. 
Posten är satt i arbete och skall i sin tur kolla upp detta och återkommer i ärendet till Gustaf. 
 
Frukost = Johan Sjölin har tagit på sig ansvaret för frukosten. Det som är kvar där är att kolla 
upp med Tarja om var vi skall hålla till, Holmögården eller Panget. 
 
Båtbesiktare i år = Per & Ewa Grubbström klar för det. 
 
Städning = Det bestämdes att varje båt kommer att få ansvara för ett ställe, blir enkelt.  
Vi har tre båtar och tre ställen, skolan, Prästgår´n, Holmögår´n.  
Det som kan tillkomma är ett fåtal privata ställen där ägaren i fråga inte är hemma. 
Det bestämdes dock inte vilken båt som får ansvar för vilket ställe, där får vi återkomma. 
 
Programblad = Gustaf kommer att fråga Olle om han vill utforma en jubileumsvariant, utifrån 
det så får vi se hur bladet kommer att se ut. 
Bo-Gunnar efterlyste att det skulle infogas mer uppgifter om båtarna och dess historia, dock inga 
uppsatser och även mer om den historia som finns om rodden, från början till idag. 
 
Transporter = Nils-Bertil åtog sig att få fram en villig skäl som kan vara ansvarig för körande av 
folk och packning. Detta kommer då att gälla både Fredag eftermiddag/kväll och Lördag 
morgon. 
Ansvarig person i fråga får fixa fram ett antal villiga förare med bil och eventuell släpvagn. 
Skapar utifrån detta en lista med namn och mobilnummer så att det går att få ett bra flyt. 
 
Hamnpratare = Bo-Gunnar åtog sig att ragga fram en lämplig individ med vokabulär utöver det 
vanliga. En del namn dök upp, så aspiranter finns det. 
 
Hamnansvarig = Mötet kom fram till att inte överarbeta denna punkt, med tanke på att dom 
flesta besökarna vet exakt vad som skall göras och var man skall ankra. 
Dock beslutades att Bo-Gunnar tar kontakt med Karin om att skapa en plats för sjöräddningen i 



 

Byviken samt att sätta upp en skylt på piren med hänvisning för följebåtar och andra. 
 

15. Övriga ärenden 
Gustaf kommer att ta närmare kontakt med Svenska posten angående om att komma ut till 
rodden. 
 
Differentierad prissättning gällande anmälningsavgiften har diskuterats förr, nu beslutades det 
att den svenska avgiften kommer att landa på 250 :- varav 50 :- för sovplats. 
Den finska sidan kommer att ta 25 Euro, varav 5 är för boende. 
Gustaf kollar med Kjell på Björkösidan. 
 
Det beslutades att hädanefter så kommer alla roddare som ror i föreningens båtar att själva få 
stå för anmälningsavgiften. 
 
Gustaf har blivit kontaktad av en Stockholmsförening som visat intresse att delta i årets rodd 
med 2 st båtar. Efter en kort diskussion så bestämde mötet, OK, välkomna. 
 
Det har byggts ett nytt båthus i Svedjehamn och i och med det så har vi fått ett erbjudande om 
att lämna båtar kvar till nästa års rodd så att dom redan är på rätt sida. 
Mötet beslutade att lämna 2 av 3 båtar, mot en hyra på 100 Euro, detta för att spara på båtarna 
i och med att vi slipper dra dom över kvarken på retur. 
En båt skall dock alltid finnas på Holmön för träning och invigning av nya roddare. 
Gustaf kollar upp närmare med Kjell. 
 
Följebåtar för föreningens båtar är ett ständigt gissel, möjligen kan Leif ställa upp i år 
förutsatt att han inte jobbar, detta vet han i mitten av Maj. 
Bo-Gunnar hör med Göran angående ett eventuellt nyttjande av slupen som följebåt. 
Så snälla, allmän jakt på följebåtar råder, alla tips är välkomna. 
 
Diskussion om att få ett större medialt intresse för 25-årsrodden fördes, Anders kommer att ta 
kontakt med Hans Wiechel angående att kunna få journalistskolan att skriva om rodden,  
kanske kunna skapa ett sug efter pubkväll, övernattning och start. 
 
Nästa datum för en mötesvända med avstämning av läget är . 
20/5 kl. 18.00 på Holmöns skola. 
 
Vid pennan  Justeras  Justeras 
 
 
_________________ _______________ _________________ 
 
Thomas Åhs  Lars Brakander Bea Rydbjer 


