Extra årsmöte Aqualund
7 december 2016 kl. 19.00 i M-huset Ole Römersväg 1 Sal IP1, Lund.
Närvaro:

Fullmakter från:

Sigfrid Lindén Johansson, Martin Flower, Johanna Stadmark,
Christer Rosenlöf, Roger Henriksson, Daniel Falk, Martin
Henriz, Sven Blomqvist, Fredrik Fyhr Johansen, Henrik
Jönsson, Gustav Eriksson, Henrik Kjellberg, Bo Olsson,
Markus Stenman, Steina Aradottir , Johan Persson
Sven Stadmark (Johanna S), Linus Probert (Martin Henriz),
Kasimir Hellström (Martin Henriz), Jens Andersson (Markus
Stenman), Lena Svensson (Johan P), Ulf Nilsson (Johan
Persson)

Dagordning:
1. Mötets öppnande.
2. Medlemsupprop och fastställande av röstlängd för mötet. – Se ovan
3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. – Mötet finner att så är fallet.
4. Fastställande av dagordning för mötet. – Frågan om punkten ”Övriga
frågor” hör hemma på det extra årsmötet tas upp. Efter granskning av
stadgarna fastställs dagordningen.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Johan Persson
ordförande och Martin Flower sekreterare
6. Val av 2 st. justeringsmän/kvinnor som jämte ordförande skall
justera mötesprotokollet. Markus Stenman och Martin Henriz väljs
7. Föredragning av Aqualunds ekonomiska situation. Kassör Bo Olsson
redogör översiktligt för klubbens ekonomi nio år tillbaka. Sedan 2013 har
det gått dåligt. Vi har nu 13000 i fritt kapital och från början av året en skuld
till SSDF på cirka 8000kr. Nedgången i ekonomin beror på minskande antal
medlemmar, inte ökade kostnader. Kostnaden för Högevall är 750 kr per
träningspass för seniorer (1,5 h). Detta innebär att badhusfolket skulle
behöva vara minst 26 st för att få det att gå runt. Ungdomsverksamheten
har kostat 2000 kr under året. Båten kostar ca 8000 kr per år.
Klar är att vi måste öka intäkterna eller minska utgifterna om inte klubben
ska gå i konkurs.
Delning av tiden med ATLAS är ett förslag. De skulle då vara på den
grunda delen av bassängen. Fridykarna är mot att dela med dem. De
skippar hellre träningstillfällen. Det visar sig dock att vi inte har något val,
utan brukarrådet har beslutat att vi delar bassängen med Atlas (de ska
använda ca ¼ av bassängen, på den grunda sidan)
Ett par fridykare framför att de är beredda att öka PR-insatserna för att öka
medlemsantalet och därmed intäkterna. De hävdar att inget har gjorts för
att värva nya medlemmar och presenterar åtgärder för att komma till rätta
med den ekonomiska situationen (genom värvning av medlemmar och få
dem att betala avgiften). De hävdar att det finns underlag för att fortsätta
verksamheten.
Båten och ekonomin kring den diskuteras också.
Frågan om samarbete med H2O tas upp, men det kan vara svårt att få det
att fungera med SSDF´s stadgar och H20’s önskemål. Att hyra ut båten till

dem kan vara ett alternativ, men det kan finnas en del problem med detta,
ansvarsmässigt och skattemässigt.
Om alternativ 3 vinner behöver valberedningen sätta igång att arbeta och
Steina informerar om att Jon Loman inte kommer kunna delta i det arbetet.
Föregående årsmötesprotokoll granskas och mötet finner att Markus
Stenman, Jens Andersson och Jacek Bartosik skulle tillfrågas av styrelsen
om att vara med i en valberedning tillsammans med Jon Loman.
Ordförande Johan Persson drar ett sträck i debatten och tydliggör
alternativen i punkt 8.

8. Föredragning av styrelsens förslag:
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.
9. Votering om förslag enligt punkt 8.
Johan Persson har förberett för en sluten omröstning och det begärs.
Resultat av den slutna omröstningen är:

Alternativ 1 fick 6 röster
Alternativ 2 fick 0 röster
Alternativ 3 fick 16röster

Resultatet noteras och styrelsen kommer att ställa sina platser till
förfogande vid nästa årsmöte. Valberedningen sätter därför igång sitt
arbete.
10.Övriga frågor. Då mötet inte har någon beslutsrätt beslutas att mötet
avslutas och en öppen diskussion tar vid.
11.Mötet avslutas.

_______________________________________

Ordförande Johan Persson

_______________________________________

Justerare Markus Stenman

_______________________________________

Justerare Martin Henriz

