Årsmöte Aqualund 2017
organisationsnummer. 845001-1187
Plats: LTH M-huset Ole Römersväg 1Tid: 19.00-21.00 2017-02-28
Dagordning:
1. Mötets öppnande.
2. Medlemsupprop och fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av dagordning för mötet.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av 2 st. justeringsmän/kvinnor som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
7. Föredragning av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för 2016.
8. Föredragning av revisionsberättelse avseende styrelsens förvaltning under 2016.
9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för 2016.
10. Fastställande av budget för 2017.
11. Redogöreslse av status för medlemsantal 2017
12. Styrelsen redovisar beslutade medlemsavgifter för 2017.
13. PR-grupp redogör för handlingsplan.
14. Val och beslut om Aqualunds fortsatta verksamhet i frågan som togs upp på extra årsmötet. Se
protokoll enligt bilaga 1 punkt 8.
15. Val av styrelse, suppleanter samt funktionärer för 2017.
16. Val av revisorer samt revisorssuppleant.
17. Val av valberedning.
18. Fastställande av firmatecknare med namn och personnummer.
19. Motioner
20. Planering av aktiviteter under 2017.
21. Övriga frågor.
22. Mötet avslutas.

Protokoll
1. Mötets öppnande.
2. Medlemsupprop och fastställande av röstlängd för mötet. Närvarande: Steina Aradottir, Martin
Flower, Claudia Böhme, Roger Henriksson, Martin Henriz, Sven Blomqvist, Jon Loman, Henrik
Jönsson, Sigfrid Lindén Johansson, Henrik Kjellberg, Daniel Falk, Markus Stenman, Bo Olsson,
Johan Persson, Gustaf Eriksson
3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. Mötet finner att så är fallet
4. Fastställande av dagordning för mötet. Dagordningen godkänns utan justering
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Till mötets ordförande väljs Johan Persson, till
mötets sekreterare väljs Martin Flower
6. Val av 2 st. justeringsmän/kvinnor som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
Mötet väljer Markus Stenman och Martin Henriz
7. Föredragning av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för 2016. Johan
Persson föredrar den del av verksamhetsberättelsen som gäller styrelsen och sportdykningen, Sigfrid
Lindén Johansson redogör för UV-rugbyverksamheten och Johan Persson redogör för
fridykningsverksamheten och tillägg görs av Sven Blomqvist avseende måndagsträningar och
utomhusverksamhet. Verksamhetsberätten bifogas
Bo Olsson redogör för klubbens finansiella resultat och balansräkningar för 2016. I korthet innebär
de att klubben gick med 8 595 kr i förlust och det rörliga kapitalet minskade till ca 20 000 kr. En
uträkning där badhusfolkets och sportdykarnas inkomster respektive utgifter presenteras var för sig
visade att för varje badhusperson gick klubben back 261 kr och för varje sportdykare 129 kr.
Resultat- och balansräkningar för 2016 bifogas
8. Föredragning av revisionsberättelse avseende styrelsens förvaltning under 2016. Revisorerna
Johanna Stadmark och Mats Svensson har granskat styrelsens förvaltning och funnit att styrelsen kan
beviljas ansvarsfrihet.
9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för 2016. Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet
10. Fastställande av budget för 2017. Bo redogör för planerad budget för 2017, baserad på 45
medlemmar. Vid tiden för mötet hade 43 medlemmar betalt avgiften och vi kan på goda grunder anta
att vi under året kommer få in medlemsavgifter från minst två personer till. Budgeten visar då i stort
på ett nollresultat.
Johan redogör för en uträkning av kostnader för badet 2017. Kostnaden landar där på 21 650 kr
istället för budgeterade 30 800. Mötet beslutar att lägga in summan 25 000 kr i budgeten vilket ger
ett budgeterat överskott på 6 000 kr. Budget för 2017 bifogas som bilaga

11. Redogörelse av status för medlemsantal 2017 Mötet konstaterar att vi i föregående punkt
redogjort för detta.
12. Styrelsen redovisar beslutade medlemsavgifter för 2017. Styrelsen har beslutat att hålla kvar
medlemsavgifterna på samma nivå som år 2016.

13. PR-grupp redogör för handlingsplan. PR-gruppen visar den nya hemsidan och de olika
sektionernas facebooksidor samt berättar att det är på gång med filmer också som visar
verksamheterna. PR-gruppen berättar om ett ökat intresse framförallt för fridykningen och att det är
läge att köra en affischkampanj för att få fler att få upp ögonen för de verksamheter vi erbjuder.
14. Val och beslut om Aqualunds fortsatta verksamhet i frågan som togs upp på extra årsmötet.
Se protokoll enligt bilaga 1 punkt 8. Frågan från det extra årsmötet tas upp igen. Där ställde
styrelsen upp tre alternativ då den inte ansåg att verksamheten kunde fortsätta i den riktning som den
var på väg med ekonomiska underskott. Alternativen var:
1. Vi säger upp badtiderna inför 2017. Aqualund fortsätter med
sportdykar- och fridykaraktiviteter utomhus. Vi kan undersöka
möjligheten att ha ett samarbete med någon annan klubb tex Eslöv.
2. Vi förbereder för att lägga ner Aqualund helt och hållet. Beslut tas
om vad som skall göras med Aqualunds tillgångar.
3. Om medlemmarna inte godtar styrelsens förslag 1 eller 2 så ställer
styrelsen sina platser till förfogande och avgår vid nästa årsmöte.

Det extra årsmötet beslutade sig för förslag 3 , där styrelsen avgår men verksamheten kan fortsätta.
Mötets ordförande ställer frågan om vi behöver rösta om frågan igen utifrån den betydligt ljusare
ekonomiska situationen. Jon Loman föreslår att vi håller en omröstning vilket mötet håller med om.
Sigfrid Lindén Johansson talar för förslag 3. Jon Loman tar upp frågan om det finns en ny styrelse
ifall förslag 3 vinner och Markus Stenman (valberedningen) upplyser att så är fallet. Efter det tar
omröstning vid. Den utfaller enligt följande:
Förslag 1 – 0 röster
Förslag 2 – 0 röster
Förslag 3 - Enhälligt (15 röster)
Mötet beslutar att förslag 3 gäller.

15. Val av styrelse, suppleanter samt funktionärer för 2017. Markus Stenman redogör för
valberedningens förslag och för vad stadgarna säger om de olika posterna. Mötet beslutar att utifrån
valberedningens förslag göra några ändringar, där de viktigaste innefattar att Henrik Kjellberg blir
ordförande, Gustaf Eriksson sekreterare. Daniel Falk väljs till kassör enligt ursprungligt förslag.
Mötets fullständiga lista över styrelse, suppleanter och funktionärer bifogas som bilaga
16. Val av revisorer samt revisorssuppleant. Johanna Stadmark och Mats Svensson väljs av mötet.
17. Val av valberedning. Mötet beslutar att Markus Stenman (sammankallande), Jon Loman och
Martin Flower väljs.
18. Fastställande av firmatecknare med namn och personnummer. Henrik Kjellberg 8405204614, Daniel Falk 910715-4776.

19. Motioner Inga motioner har inkommit
20. Planering av aktiviteter under 2017.
Fridykarna – Gemensamma utfärder med H20. Flera studentföreningar har anmält intresse av att
prova på. Filmkväll. Teori och praktisk säkerhetsgenomgång dykning i öppet hav. Affischering runt
om i Lund. Strukturerad fridykarträning och mottagande av nya medlemmar. Sven Blomqvist och
Martin Henriz är ansvariga. Fridykarna är även intresserade av medverkan på havsresan.
UV-rugby – Inte så mycket, förutom träning. Prova-på-kvällar.
Sportdykning – Havsresan veckan innan kristihimmelfärdshelgen. Markus ska kontakta en presumtiv
föreläsare. Båtdykning vid intresse.

21. Övriga frågor. Sven Blomqvist och Martin Henriz påtalar vikten av att styra upp
ungdomsträningen. Det är viktigt att det görs, styrelsen tar upp detta vid nästa möte.
Markus Stenman föreslår att vi söker pengar från sparbanksstiftelser. Perioden öppnar 1/3-2017.
Säkerhetsutrustning för fridykarna och fenor och masker är lämpligt att söka pengar för.
Johan Persson tar upp att styrelsen måste ta ställning till vad vi ska göra med båtens omkostnader.
Styrelsen får i uppdrag att ta reda på vad försäkringsbolaget säger om värdet på båten, hur
ansvarsförsäkringen ser ut och övriga villkor för att se om kostnaden för försäkring går att minska
Inga fler övriga frågor
22. Mötet avslutas.
Ordförande

Johan Persson

Justeras

Markus Stenman

Martin Henriz

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR AQUALUND SDK 2016
1

ALLMÄNT

2

SPORTDYKNING

3

UV-RUGBY

2016 var Aqualund 37 medlemmar fördelat på 18 seniorer, 12 sportdykare, 4 juniorer och 3
halvårs seniorer. Styrelsen har haft två protokollförda möten under året plus ett antal
maildiskussioner. Vi har också haft ett Extra årsmöte då klubbens framtida verksamhet
diskuterades. Vi har påbörjat ett samarbete med flera av Skånes klubbar där vi tillåts att
delta i varandras aktiviteter på respektive klubbs villkor. Vi har också initierat ett djupare
samarbete med H2O i Lund med informationsträffar och gemensamma aktiviteter. En PRgrupp skapades och den har arbetat med att förnya hemsidan och facebook.
Vi har haft 4 genomförda klubbdyk. Båten har efter diverse fix fungerat bra. Vi deltog i
havsresan som bjöd på fantastiskt väder och många fina dyk. Vi har även dykt med SCSC
på Hallifax planet då vädret var fruktansvärt. Vi närvarade på Kullen träffen med Delfinen
och MSDK.
Under 2016 så fortsatte undervattensrugbyn sina måndagsträningar med svikande
uppslutning. Några försök gjordes för att rekrytera nya medlemmar, men det var först under
andra halvan av hösten som vi tog tag i frågan på allvar. Nu känns det som att det är fler
aktiva och fler som vill hjälpa föreningen att åter växa sig stark. Vi har bland annat haft ett
par tillfällen med prova på för studenter som var mycket uppskattade, och antalet som deltar
på våra träningar ökar stadigt. Det är roligt att gå till badhuset igen och fortsätter vi att
utveckla och utöka vår rekrytering så kommer vi snart ha ett livskraftigt och härligt UVRugbylag i Lund igen!

4

FRIDYKNING/FENSIMNING
Träningen på lördagar för ungdomar har varit sporadisk. De flesta tillfällen på våren genomfördes men
på hösten var aktiviteten sämre. Fridykning på måndagar har fått ett uppsving med flera nya
medlemmar och mycket aktivitet i bassängen. Det har genomförts minst 15 utomhusdyk.
Ett stort tack till alla som lägger tid och energi på att åstadkomma en framtid för Aqualund!
Johan Persson Ordförande

Sigfrid Lindén Johansson UV-rugby

Linus Probert Fridykning

Resultat och balansräkning 2016 (avrundad till hela kronor)
antal medlemmar
Balansräkning

39
47
-8
2016
2016 2016
resulta budge
t
t
Diff

INTÄKTER
Medlemsavgifter jun/min

2160

Medlemsavgifter seniorer

27190

Medlemsavgifter sportdykare
Medlemsavgifter stödmedlemmar
Båt och luftavgifter
Kurs- och lägerintäkter
Cupen
Statliga bidrag
Övrigt
SUMMA
UTGIFTER
Dykning
Båtar, drift
Båtar, kapitalkostnad
Kostnader UV-rugby
Kostnader fridykning
Kostnader kurser
Lokalhyra+el
Hyra högevall
Tele/kontor/bank
Övriga kostnader (fika årsm.)
Avgifter SSDF
SUMMA
RESULTAT
FRITT EGET KAPITAL
BOKFÖRT VÄRDE, BÅT
LÅN FRÅN MEDLEMAR

8040
0
1500

4740 2580
32700 5510 färre medlemmar än beräknat
9080 1040
0
1800 -300 sämre utnyttjande av båten

2018

700 1318 postkodslotteriet (lok=48 kr)
0
40908 49020 8112
800

700

100
7043 10000 2957 sämre utnyttjande av båten
0
0
0

30800 31664 -864 något billigare
612
1109 -497
1208
511 697 något dyrare
9040
9400 -360
49503 53384 3881
-8595 -4364 4231 värre än förväntat
20419 24650 4231
19920 19920
0
-19920 19920
0

Tack till Mats Svensson, Anna-Karin & Markus Stenman, Bo Olsson & Steina Aradottir, Johan Persson,
Hans Karlsson,
Christer Forsberg, Christer Rosenlöf, Jon Loman och Sven & Johanna Stadmark för efterskänkt
båtlånsamortering

2016
Förenklat
medlemsavgift
båt-avgift
lok postkod gammalt
summa inkomster
badhus
båt (drift & kapital)
SSDF avgift
drift (bank,hemsida, kontor)
summa utgifter
resultat

Sportdykare 12
8040
1500
315
9855
0
7843
3000
560
11403
-1548
-129

23S + 4JM
Badhusfolk 27
29350
0
1703
31053
30800
0
6040
1260
38100
-7047
-261

Totalt 39
37390
1500
2018
40908
30800
7843
9040
1820
49503
-8595
-220

detta innebär att sportdykarna även i år till viss del sponsrat
badhusfolket
då några som sportdyker betalar och räknas som badhusfolk

Budget 2017
antal medlemmar
Balansräkning
INTÄKTER
Medlemsavgifter
jun/min
Medlemsavgifter
seniorer
Medlemsavgifter
sportdykare
Medlemsavgifter
stödmedlemmar
Båt och luftavgifter
Statliga bidrag
Övrigt
SUMMA
UTGIFTER
Dykning
Båtar, drift
Båtar, kapitalkostnad
Kompressor
Kostnader UV-rugby
Kostnader fridykning
Kostnader kurser
Lokalhyra+el
Hyra högevall
Tele/kontor/bank
Festkostnader
Övriga kostnader
Avgifter SSDF
SUMMA
RESULTAT
FRITT EGET
KAPITAL
BOKFÖRT VÄRDE,
BÅT
LÅN FRÅN
MEDLEMAR

37
45
2016
2017
resultat budget

2160

2850

27190

37850

8040

8280

0
1500

0
1800

2018
40908

50
0
50830

800
7043

800
10000

0

0

30800
612

30800
1000

1208

600

9040
49503
-8595

7400
50600
230

20419

20649

19920

15912

-19920 -15912

5 medlemsintäkter uppskattade enligt:
28 - nuvarande + 2S
12

skattat efter samma antal mandagar
enbart lok-stöd, kan möjligen bli bättre om närvarolistor
alltid fylls i

sjöräddningen
skattar normal driftskostnad
skattar att alla återstående långivare efterskänker
amortering till klubben, som vanligt

samma???
plusgiroavgiften+frimärken
årsmötet
avgiftsmodellen är schablon i förskott baserat på
föregående års medlemmar

