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7. MOtet ;ppnas ov Pierre Sj1strdm

2. Val ov ordforonde och sekreterore fiSr mdtet.
Sittande.

3. Val av tvd justeringsmon, tillika riistrriknare som tillsammons med ordfdronden justerar
protokollet.
Richard Trabjerg och Henrik Halvorsen.
4. Foststallonde ov dogordning
Faststd lles.

5. Verksamhetsberdttelse f6r 2015
Surfskola
Klubbens skolverksamhet har pga bygge och klagande mot bygglov legat ndst intill nere under 2015.
Detta till trots har Klas Hagelin genomfort skola med 7st elever under 2015. 3st nya segel har kopts in
till skolan under 2015. Vi har genomfort skola med elever med inldrningssviirigheter, vilket visade sig
vara mycket givande for eleverna. Detta 6r ett spir vivillfortsdtta p6. KH har sokt diverse bidrag for
att kunna utoka den verksamheten.
Bygget

Klubben behover nu stod fdr att losa en av de sista etapperna av bygget; inkoppling vatten och
avlopp. I fcirsta skedet kommer stod srikas hos kommunen via Skol och Fritidsforvaltningen.
lnkoppling av El sker i ndrtid, fakturan som avser detta 6r betald.
6. Ekonomisk redogdrelse
Enligt bilaga, FN redogrir. Redog6relsen godkdnns.
7. Frdgo om onsvorsfrihet

for styrelsens fdrvoltning

Godkinns.
8. Frdgo om teckningsrott, var for sig, klubbens ordforande somt kassiir
Godkdnns.

9. Val av funktioniirer siisongen 2016
' Ordforande: Pierre Sjdstrom, omval 2017
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Kassor: Frank Nilsson, omval20L8
Sekreterare: Emil Larsson, omval 2017
Ledam<iter: Klas Hagelin, Henric Halvorsen, Peter Hanmark, Peter Lavebrand, Per Ulinder &
Thomas Eriksson, Peter Rodin och Valter Zec omval2017

L0. Foststtillande ov medlemsavgift 2017.
Medlemsavgift 500 kr
Medlemsavgift under 255r. 300kr

Containeravgift 300 kr
Stddmedlem 100 kr
Familj 600 kr
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har varit i kontakt med en firma som jobbar med SUP i Helsingborg. De kommer ldgga ner
brddor till klubben och en tdnkt instruktcir finns for att bedriva skola.
Minga aktorer vill in och genomfcira skola samt marknadsfora sig via Vikingstrand. Foljande
kriterier skall uppfyllas for att de skallf6 grira detta: De skallfrdmja surfsport, de skall vara
medlemmar och de skall inte l6gga reklam frir produkter pl Fb-sidan. Om detta uppfylls har
de tex mojlighet att ldgga in notiser pi Fb-sidan om planerade prova pi events mm. De fiir
dven en text under medlemserbjudanden pi hemsidan om de vill. De som si onskar kommer
even att ligga pi skolmail-lista skola@vikinsstrand.se.
Riktpriser for utlSning av klubbens faciliteter:
Barnkalas: 300kr
Fest: 500kr
PS

Utlaning till foretag: 125kr/person
Henrik Halvorsen ordnar "ordning och reda" skylt till Klubben.
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