
 

 
 

                         
 
 

Medlemsbrev 
 Mölndals Roddklubb 

 
     
 
 

 Februari 2016, Mölndal 
 
 
Bästa klubbmedlem, 
 
Styrelsen önskar alla medlemmar och supporters en god start på det nya året!  
I detta brev vill vi informera om kommande årsmöte den 3 mars, träningsavgifter för 2016 
samt lite kort om vad som är på gång på klubben.  
 
Vi har nu lämnat ett framgångsrikt 2015 bakom oss. Det var ett år då vi skördade stora 
framgångar på tävlingar runt om i Sverige och utomlands. Vi blev bland annat bästa klubb på 
SM med mänger av fina presentationer. Aktiviteten fortsätter att vara hög i alla åldersgrupper. 
Samverkan med skolor innebär att fler nya hittar till rodden. Under året har vi också installerat 
vår roddbana av olympisk klass och arrangerat Rådasiöregattan. Vi har även uppgraderat delar 
av vår träningsutrustning och invigt en ny träningshall så vi kan fortsätta ta emot fler 
medlemmar! . Året avslutades på bästa tänkbara sätt med att Allmänna Arvsfonden beviljande 
närmare 4 miljoner kronor till vårt nybyggnadsprojekt.  
 
Det nya året har börjat lovande. Två nya världsrekord satta på roddmaskin av Cissi Velin och 
Karin Sundberg på distanserna 500 m respektive 100 m. Skidsektionen har precis avslutat ett 
kanonläger i Valdres i Norge där vi hade med 24 stycken deltagare från klubben och nu till 
helgen åker en stor trupp upp för att tävla i Nordic Indoor Open i inomhusrodd.  
 
Nedan ett axplock av kommande aktiviteter 2016. Notera i era kalendrar. 
 

  2 apr, Klubbmästerskap roddmaskin 

 30 apr, Arbetsdag på klubben 

 18-19 juni, JNM på Rådasjön 

 16-17 juli, Sprint-SM, Trollhättan 
 16-18 sep, SM, Farsta 

 
 
Klubben är som sagt inne i en väldigt spännande period och för att lyckas i våra ambitioner 
behöver vi hjälpas åt, i smått som stort. Det kan t ex vara att hjälpa till på våra tävlingar, köra 
trailer, delta på städdagar, vara hjälpledare, jobba i styrelsen etc.  
 
Så tveka inte att höra av Dig till någon av våra ledare eller styrelsen – var med och 
bidra/påverka utvecklingen i Sveriges bästa roddklubb! 
 
Avslutningsvis vill vi tacka alla som stöttat klubben och ser fram emot en rolig och framgångsrik 
roddsäsong 2016! 
 
 
/Styrelsen Mölndals Roddklubb 



 

 
 
 
 

 

Medlemsavgifter 2016 

Årsavgifterna skall betalas in till MRK´s bankgiro 5422-9786 så fort som möjligt, glöm inte att 
anmäla ev. adress- eller familjeändringar via formuläret på vår hemsida, 
http://www.mrk.nu/?page_id=11122  
 
Tänk på att du som medlem är en del av den ideella föreningen Mölndals Roddklubb, där vi 
gemensamt ansvarar för skötsel, drift och verksamhet.  
 

Familj   1500 kr 
 Gifta/sambo med barn (tom 18 år) boende på samma 
adress 

Senior    950 kr   Medlem som är 19 år eller äldre 
Ungdom/Junior   500 kr   Medlem som är 18 år eller yngre 
Ständigt aktiv  8000 kr         

Passiv medlem 150 kr 
Nyttjar inte klubbens båtmaterial eller 
träningslokaler, men vill stödja verksamheten    

 
Tävlingsavgift 

 
Inkl. i 
medlemsavgiften 

 
En årlig avgift för att tävla – Inkluderar licens* och 
övrig administration 

 
*Tävlingslicens är ett krav för att få vara med och tävla 

 

Träningstider, vinter 2016 

Ungdom/Junior 
Måndagar: 18:00-19.30 Utomhus/Inomhusträning, Sjövallagården 
Onsdagar: 19.00–20.00  Cirkelträning, Gymnastiksalen vid Lackarebäckskolan 
 
Utvecklingsgrupp/skolprogram 
Tisdagar:    16:30   Sjövallagården  
Torsdagar:  16:30   Sjövallagården  
Lördagar:    11:30   Gym  
Söndagar:   09.00   Sjövallagården 
 
Senior 
Måndagar:  17.30  Sjövallagården  
Tisdagar:    17:30  Sjövallagården 
Onsdagar   17.30  Sjövallagården 
Torsdagar:  17:30  Sjövallagården 
Lördagar:    07:30  Sjövallagården 
Söndagar:   09.00  Sjövallagården 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mrk.nu/?page_id=11122


 

 
 
 
 

Välkommen till  

Mölndals Roddklubbs Årsmöte  

den 3 mars kl 19.00 
 

Mötet hålls på Sjövallagården (klubbhuset). Klubben bjuder på smörgås och fika. 
 

Motioner skickas till info@mrk.nu senast 19 feb och anslås därefter i klubbhuset. 

 

 
DAGORDNING 

 
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 

 
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 

 
3. Fastställande av dagordning 

 
4. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar samt sekreterare för dagens möte 

 
5. Val av (2) justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet samt (2) 

rösträknare 
 

6. Sektionsstyrelsernas och styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar 
för det senaste verksamhetsåret 

 
7. Revisorernas berättelse över styrelsens och sektionsstyrelsernas förvaltning under det senaste 

räkenskapsåret 
 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisioner avser 
 

9. Fastställande av medlemsavgifter 
 

10. Val av: 
a) klubbens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av 1 år 
b) 2 ordinarie styrelseledamöter på två år 
c) 2 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år 
d) 2 revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år, i detta val får inte Styrelsens och ej heller 

sektionsstyrelsens ledamöter deltaga. 
e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, varav en 1 utses av styrelsen. En av de 2 

mötesvalda ledamöterna skall vara sammankallande. 
 

11. Val av skidsektionsstyrelse 
 

12. Val av cykelsektionsstyrelse 
 

13. Behandling av propositioner och motioner 
 

14. Övriga frågor 
 

15. Mötets avslutande 
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Styrelsens proposition till årsmötet 2016 
Stadgeändring 
 
 
Styrelsen föreslår följande tillägg till nuvarande stadgar: 
 
Nuvarande lydelse Ny lydelse, markerat med rött 

Klubbens mål och inriktning 
 

Mål och inriktning 

Klubben har till syfte att genom idkande av 

roddsport samt annan idrottsutövning i 

undersektion förskaffa medlemmarna tillfälle 
till stärkande kroppsövning och social 

samvaro.  

Verksamheten skall inriktas på att utveckla 

individen positivt i såväl fysiskt som psykiskt 

som socialt och kulturellt avseende. 

Verksamheten skall utformas och organiseras 
så att den i någon form blir tillgänglig för alla 

och kan ge varje utövare tillfredsställelse med 

hänsyn till vars och ens värderingar.  

Verksamheten skall organiseras enligt 

demokratiska principer, varvid individuellt 
inflytande och ansvarstagande eftersträvas i 

gemensamma angelägenheter. 

Verksamheten skall verka som internationellt 

kontaktmedel och respektera alla människors 

lika värde. 

 

Klubbens mål och inriktning 
 

Mål och inriktning 

Klubben har till syfte att genom idkande av 

roddsport samt annan idrottsutövning i 

undersektion förskaffa medlemmarna tillfälle 
till stärkande kroppsövning och social 

samvaro.  

Verksamheten skall inriktas på att utveckla 

individen positivt i såväl fysiskt som psykiskt 

som socialt och kulturellt avseende. 

Verksamheten skall utformas och organiseras 
så att den i någon form blir tillgänglig för alla 

och kan ge varje utövare tillfredsställelse med 

hänsyn till vars och ens värderingar.  

Verksamheten skall organiseras enligt 

demokratiska principer, varvid individuellt 
inflytande och ansvarstagande eftersträvas i 

gemensamma angelägenheter. 

Verksamheten skall verka som internationellt 

kontaktmedel och respektera alla människors 

lika värde.  

Klubben skall driva en allmän samlingslokal 
för att erbjuda mötesplatser och värna 

mötesfriheten. Lokalen skall opartiskt och på 

skäliga villkor uthyras till föreningens 

medlemmar, kommunala myndigheter och 

inrättningar samt till organisationer och 
enskilda, som önskar använda lokalen och 

som har en demokratisk värderingsgrund. 

 

 
Syftet med tillägget är att kunna vara medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund för att 
kunna ta del av deras breda nätverk och förmånliga avtal, som t ex försäkringar. 
Ett medlemskap ger också klubben möjlighet att söka finansieringsmedel i fonder, som  
t ex Boverket. Styrelsen bedömer att formuleringen inte har någon praktisk betydelse på 
befintlig verksamhet, då vi redan nu hyr ut vår samlingslokal till allmänheten. 
 
 
 
 
 


