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Dagordning Vaxholms roddförenings årsmöte 14 mars 2023 
 
1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

5. Fastställande av föredragningslista. 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret. 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. 

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

9. Fastställande av medlemsavgifter. 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande 

verksamhets-/räkenskapsår. 

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

12. Val av 

a) föreningens ordförande för en tid av ett år. 

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år. 

c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år. 

d) två revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens 

ledamöter delta. 

e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande. 

f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud. 

g) ledamot i Skidsektion för 1 år 

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan 

avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i 

kallelsen till mötet. 

14. Mötets avslutning  
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Ordförandes rapport  
 
Ännu ett roddår har passerat och det känns som att det mesta är som vanligt efter pandemin. 
Träning har bedrivits både på land och vatten med tävlande både i och utanför Sveriges 
gränser. VRF har arrangerat roddskolor och prova på dagar för att fler ska ha möjlighet att få 
upp ögonen för roddsporten. Vi deltog i kampanjen Städa Sverige vilket är ett uppskattat och 
meningsfullt uppdrag som ger bra signaler till medlemmar och lokalsamhället. Samt lite extra 
klirr i föreningens kassa.  
 
Under SM/JSM tog Alma Lindberg JSM guld i singel och Johan Andersson tog silver i singel 
lättvikt. Det är väldigt roligt att VRF fortsätter att prestera år efter år. Föreningen har en aktiv 
seniorgrupp som regelbundet träffas och tränar tillsammans. Seniorgruppen är en viktig del i 
vår förening såsom kulturbärare och med handkraft i verksamheten. 
 
Vi fick tillökning i antal slejdar när Lars och Johan Karlöf som driver Skarpö Gård gick in och 
köpte en kustroddbåt till föreningen. Det är ett jättelyft för medlemmarna att kunna ta sig en 
tur tillsammans i en liten stadigare båt samt för vår ”prova på” verksamheter. Stort tack till 
Skarpögård! 
 
VRF har medlemmar som bidragit till ÖRDF:s verksamhet. Patric Hörner är kassör i styrelsen 
samt var tävlingsledare under SM/JSM och Farstarodden. Per Hallmén Lundberg är ledamot i 
styrelsen samt Kristin Persdotter sitter med i bredd- och motionskommittén samt är med i 
valberedningen. VRF har med det tagit en mer aktivroll i distriktet. Vår skidsektion har startat 
upp igen, vilket är jätteroligt, och i december hölls det en vallkurs. Vilket uppskattades av de 
25-talet närvarande längdskidsåkarna.  
 
Slutligen ett stort tack till alla ni som med lägger tid och kärlek i värdens bästa förening. 
 
John Börjesson 
Ordförande 
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Styrelsens sammansättning 
 
Ordförande   John Börjesson 
 
Sekreterare   Susanne Peterberg Backman 
Kassör  Patric Hörner 
Roddchef   Thomas Lindberg 
Klubbmästare  Anders Fogelström 
Utbildning/ungdom Per Hallmén Lundberg 
Bredd/motion  Kristin Persdotter 
Suppleant  Simon Söderqvist 
Suppleant  Susann Jonsson 
 
Skidsektion  Lars Karlöf 
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Arbetsgrupper 
 
Under året har styrelsen fortsatt erbetet  att utveckla och skapa hållbarhet i föreningens 
verksamhet. 
 
Nya intäktskällor  
Arbetsgruppen har sedan 2021 fått i uppdrag att göra en översyn av befintliga intäktskällor till 
föreningen, samt att ta fram förslag på hur de kan bibehållas och utvecklas. Arbetet har 
fortsätt under 2022.  
 
Syftet är att se över möjligheterna att öka finansieringen av föreningens verksamhet. Att hyra 
ut fastigheten kan vara ett sätt för att nå önskat resultat. Målet är att ta fram fler förslag på 
aktiviteter som kan bidra till ovan ändamål.  
 
 
Distansen Waxholm AR och Kortdistansen utveckling 
Distanskapprodden är en viktig del i föreningens historia. I dagsläget är det en ekonomisk 
förlust att arrangera tävlingen. Omkostnaderna överskrider intäkterna. Arbete pågår med att 
kostnadseffektivisera arrangemanget, se över nya intäktsmöjligheter samt öka attraktionen 
och upplevelsen för deltagare och publik.  
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VRF en del av Östra Roddistriktsförbundet 
 

Svenska roddförbundet består av fyra regioner. Norra, östra, västra och södra 

roddistriktsförbunden. De har som uppgift att samordna och synliggöra roddsporten regionalt 

och är indelade utifrån Svenska Riksidrottsförbundets regionindelning. Vi tillhör Östra RDF:et 

vars verksamhet syftar till att: 

➢ Skapa bästa möjliga miljö för roddsportens verksamhet och utveckling i distriktet.  

➢ Stötta medlemsföreningarna i deras verksamhet.  

➢ Representera roddsporten inom regionernas idrottsförbund. 

➢ Synliggöra roddsporten inom distriktet. 

➢ Driva och utveckla distriktets gemensamma roddanläggning Magelungen.  

➢ Arrangera nationella och regionala tävlingar i samarbete med medlemsföreningarna. 

I distriktet så sitter Per H Lundberg som ledamot med ansvar över utbildning samt i 
förbundets arbetsutskott. Kristin Persdotter ingår i bredd och motionskommittén. Patric 
Hörner är kassör. Patric Hörner och John Börjesson har under året varit tävlingsledare för SM 
och JSM.  
 
Distriktets verksamhet skapar samordning och aktiviteter för medlemsföreningarna. Vilket är 
ett stöd och möjlighet för vår förening att bedriva en bra verksamhet.  
 

 

VRF:s engagemang inom Svenska Roddförbundet 
 
Föreningen har under året haft ett antal förtroendevalda och ideellt arbetande medlemmar i 
Svenska Roddförbundets organisation. Dessa personer bidrar med ideell kraft till sportens 
verksamhet och utveckling. Detta är distriktet tacksamma för då det även skapar kontaktytor 
mellan SR och VRF som gagnar föreningens medlemmar.  

➢ Thomas Linberg, SR landslagsverksamhet 
➢ Per Hallmén Lundberg Utbildningsansvarig och Ordförande SR valberedning 
➢ Kenth Nordh, domare i SR 
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Bredd och Motion 
 

Det var en ovanligt blåsig vår och innan det var varmt i vattnet hann det nästan bli 

midsommar. Vi genomförde ”prova på rodd” på klubben i somras som rönte deltagare vid de 

tillfällen som erbjöds under sommaren. Kustroddbåtarna är fantastiska att erbjuda i dessa 

sammanhang, de ger en känsla för rodden och känns säkra för nybörjare. 

Som sagts tidigare så erbjöd vi vid Distansen möjlighet en kortare variant för nybörjaren, 

motionären och erfarna roddare. Här finns utrymme för att peppa fler att våga testa! 

Jag upplever att det finns ett intresse för att ro, svårigheten är att hålla i och att få deltagarna 

att stanna kvar och fortsätta ro och delta i övriga aktiviteter. Nämnas bör att vi hade flera 

besök av utländska klubbar som ror långfärdsrodd i vatten runt oss och de är otroligt 

inspirerande att träffa dem och se deras helt otroligt fina inriggare! De har varit väldigt 

tacksamma för att de kunnat utgå från oss och nyttjat vårt fina klubbhus. Vi är inbjudna till fler 

av dem om vi skulle vilja besöka dem 

Vi har även utbyte med övriga klubbar i Stockholm där vi utbyter tankar, idéer och inspirerar 

varandra. Vi genomförde en breddvecka tillsammans med övriga stockholmsklubbar med 

Distansen som final. Det erbjöds bland annat långfärdsrodd till Artipelag, rodd från 

Stockholms roddförening till slottet och VRF erbjöd historisk rodd i våra vatten med hjälp av 

en QR-kod. 

Slutsatsen blev att vi detta år behöver sprida aktiviteterna under roddsäsongen då det var 

svårt att hinna genomföra aktiviteterna. Men viljan finns! 

 

Kristin Persdotter  

Bredd och Motion 
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Damsektionen 
 
Förra året var det mindre aktivitet ibland våra damroddare. Jag vill tro att det då fortfarande 
präglades av pandemin. Vi fick tyvärr inte ihop ett lag till Distansen, detta på grund av skador 
och att det var svårt att hitta gemensamma dagar för träningar. 
 
Vi hoppas på ett år där vi hittar tillbaka till att kunna träna, ro och ha roligt tillsammans. 
 

Kristin Persdotter 

Damsektionen  
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Ungdomsverksamheten 
 
Nu är vi i gång igen! 
Då vi inte var så många i början av året så deltog våra ungdomar i föreningens gemensamma 
träningar. Under hösten startade vi upp med träning i roddhuset på måndagar och de äldre 
ungdomarna fortsatte även att vara med på övriga träningar. 
 
Veckan innan midsommar anordnades roddläger under fyra dagar. Alma Lindberg och Anja 
Hörner Svensson planerade och var ansvariga ledare under lägret. Vid två tillfällen under 
sommaren höll dom även i prova på rodd för sommarlovslediga ungdomar i samarbete med 
Vaxholms Stad. Några av de som var med på roddlägret har fortsatt och har varit med på våra 
träningar under höst och vinter. 
 
Under roddsäsongen var vi bland annat med på JSM i Farsta med fina resultat. Vi har en liten 
men härlig grupp av ungdomar i olika åldrar och vi ledare ser fram emot ännu ett roligt roddår 
tillsammans. 
 
 
Patric Hörner 
 
Ungdomsansvarig 
 

 
 

  



 

12 
 

 
 

Seniorverksamheten 65+ 
 
Föreningens 65+ grupp har regelbundet träffats för motion och bastu. Motionen är viktig men 
det som är än viktigare är att de får träffas och umgås med varandra. Föreningen är en av SR:s 
föreningar som är med i ett projekt för utveckling av rodd för målgruppen 65+. I detta så 
svarar vi på enkäter och har sökt bidrag för verksamheten. Gruppen har även regelbundna 
sammankomster där de träffas och äter en bit mat i roddhuset. De är samtidigt en 
medlemsgrupp som alltid ställer upp vid de gemensamma aktiviteterna som sker i föreningen.  
 
Per-Åke Lundberg 
 
”Superseniorerna” 
 
 

Utbildningsansvariges rapport  
 
Vi har under året haft en begränsad utbildningsaktivitet i föreningen. Dock har föreningens 
tränare varit engagerade i att utbilda nya medlemmar. Kristin Persdotter har hållit i ”roddvux” 
för de vuxna. Vi arrangerade roddläger och prova på aktiviteter för att rekrytera och öka 
kännedommen om föreningen.   
 
Stort tack till alla som har engagerat sig i att lära medlemmar om roddsportens teknik, 
materialutmaningar och möjligheter. 
 
Per Hallmén Lundberg 
 
Utbildningsansvarig 
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Roddchefens rapport 

Året då vi kunde gå tillbaka till vanlig verksamhet. Vi ska vara ärliga med att pandemin har 

tagit hårt på vårt ungdomsgäng.  

Roligare är att vi fortsatt har några goa tjejer, som tillsammans med Vlad utgör grunden i vår 

ungdomsgrupp. Vår elitgrupp består av Dennis Gustavsson (tävlar för Höganäs) och Alma 

Lindberg som gjorde sitt sista år som junior. Alma har varit med på träningsläger med RIG 

gänget flera gånger under året samt olika uttagningar till lagbåtar. Det resulterade i att Alma 

fick representera Sverige på JNM i Finland i dubbel tillsammans med Emma Tumoa. Alma fick 

också den stora uppgiften att stråka Sveriges juniorskullerfura vid Coupe de la Jeunesse 

(Spanien) tillsammans med Emma Tumoa, Nina Jutterström, Moa Klintefors och Mathilda 

Waude. Alma lyckades också på ett bragdartat sätt vinna JSM i singel. Roligt och mycket 

välförtjänt var också att Vlad rodde hem ett brons vid JSM i singel HJB.   

 

Anders Backéus har tagit ett steg tillbaka från elitsatsningen och har tävlat på våra nationella 

tävlingar som ”motionär”. Roligt var att Johan Andersson rodde hem en silvermedalj på SM i 

singel HSA LV.  
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Som vanligt har vi ett flertal deltagare som kommer på Pers inomhusträning. Superseniorerna 

tränar både ute och i gymmet på klubben under hela året. Damgruppen har ett kontinuerligt 

deltagande på sina träningstider och siktar på att kunna deltaga på Distanskapprodden under 

2023.  

Vi har lyckats med fina prestationer på tävlingsarenorna under 2022, där vi inte ska glömma 

Dennis Gustavssons och Eskil Borgh som för andra året i rad lyckades vinna guld på kustrodds 

VM i dubbel. Dennis är ju medlem i VRF, trots allt.  

Det stora arbetet återstår med att få in större grupper som vill var med och delta i vår fin 

sport i framtiden. 

Resultat från tävlingar under 2022. 

Swedish Open 29/1 (virituell) 

HSA 500m 1:a Marcus Janback. DJA 2000m 3:a Alma Lindberg 

Inomhus SM 2-3/4 JKP 

HSA 2000m 1:a. Anders Backéus. DJA 4:a. Alma Lindberg. 2xMix 1:a Anders Backéus och Alma Lindberg. 1xHSA 500m 1:a 

Marcus Janback. 3:a Anders Backéus. Ergathlon 1:a Anders Backéus 

Ryrsjöregattan 4-5/6 

1xHSA 2:a Johan Andersson. 1xDJA 2:a Alma Lindberg. 2xDJA 1:a båda dagarna Alma Lindberg och Emma Tumoa. 2-HSA 4:a 

Anders Backéus och Johan Andersson. 4xDSA 2:a Alma, Nina, Emma och Anna. 

Coupe de la Jeunesse i Spanien 5-7/8 

4x DJA lördag 9:a och söndag 10:a Alma rodde med Nina Jutterström, Moa Klintefors, Matilda Waude och Emma Tumoa 

SM/JSM 26-28/8 

DJA 1:a Alma Lindberg. HSA Lv 2:a Johan Andersson. 2x DSA 5:a Alma Lindberg och Malin Erkas. HJB 3:a Vlad Ivashchenko. 2x 

Master 1:a Malin Erkas och Johan Andersson  

Distansen 4/9 

Herrklassen: Vaxholm 1:a Per Lundberg, Anders Backéus, Partic Hörner, Johan Andersson och cox Alma Lindberg. 

Sprinter SM 24/9 

DJA 3:a Alma Lindberg. 2x HSA 6:a Per Lundberg och Johan Andersson. 4x Mix 2:a Johan Andersson, Alma Lindberg, Patric 

Hörner och Malin Erkas. 2x Mix 4:a Malin Erkas och Johan Andersson, 6:a Patric Hörner och Alma Lindberg 

Thomas Lindberg  

Roddchef 
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Material och fastighet 
 

Under året har det gjorts löpande underhåll på anläggningens roddhus och bryggor. Vi har 

dragit fram vatten till båthallen före att kunna vårda båtmaterialet bättre.  

Vi har genomfört två städdaktiviteter, detta bidrar lika mycket till att vårda anläggningen och 

material samt att träffas och socialisera oss.   

• Vårstädning för att iordningställa anläggningen för sommarsäsongen. Båthallen 

prepareras för att kunna fungera under sommaren, den temporära roddmaskinssalen 

tas bort. Följebåtar iordningställs och sjösätts samt brygganläggningen justeras efter 

isen härjningar. Båtmaterial iordningställs genom påriggning, lagning, tvättning samt 

inställning.  

• Höststädning där vi ordnar med vinterförvaring av följebåtar, båtmotorer och 

båtmaterial.  

Bröderna Lars och Johan Karlöf har sponsrat föreningen med en kustroddbåt, ett mycket bra 

tillskott till båtparken. I utbyte mot dubbeln fick de en av våra kustroddsinglar. Båten har 

använts mycket under säsongen både i nybörjarverksamheten och erfarna utövare. Ett stort 

tack till bröderna för detta!  

I somras fick tyvärr besök av tjuvar som stal Löwenadlerska kannan, det fina prishornet, 

Distansensplaketterna, alla fina prestationsnålar samt nyckelbrickorna. Det är verkligen tråkigt 

att våra fina priser har försvunnit. Dock är inte polisutredning nedlagd så hoppet finnas att vi 

kanske kan återse delar av vårt kulturarv. 

 

Styrelsen och superseniorerna 

Material och fastighet 
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Klubbmästarens rapport 
 
Pandemin var i stort sett över och klubblokalen kunde återigen nyttjas av våra medlemmar. Vi 

arrangerade årsfest i mars där 80-talstema stod på agendan och alla hade på sig sina bästa 

kläder och slog klackarna i taket till Carola och ABBA. 

Lördagskvällen efter Distanskapprodden bjöd vi in till grillafton. Storts deltagande från 

Vaxholms RF, Stockholms RF och Lidingö RK. Kvällen finansierades via återstartsstöd från 

RF/SISU Stockholm.  

Under året arrangerades flera trevliga tillställningar som grillkvällar, distansen, vallakurs och 

glöggmingel. 

Granarna sålde lite sämre än föregående år och med lite mer svinn tyvärr. Men det blev ändå 

ett bra resultat och alla som hjälper till gör ett bra arbete för att ro det i hamn. 

Tack från klubbmästaren! 

 

Anders Fogelström 

Klubbmästare 
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Distanskapprodden, Waxholm AR och Kortdistansen 
 
Den 10:e september genomfördes den 112:e Distanskapprodden. Samtidigt genomfördes 
kustroddstävlingen Waxholm AR som växer år efter år.  
Dagen började med en kortdistanstävling med start på förmiddagen och samlade tre båtar. 
Kortdistansen är tävlingen för alla från nybörjare till erfaren roddare eller kanotist. Och 
genomfördes på Tallaröfjärden som ligger utanför Eriksö Sjösportcentrum. Banan är 5,5 km 
och är utmanade då den innehåller kraftiga svängar med rundningar av ett antal ”holmar” på 
fjärden.  
 
På eftermiddagen låg åtta båtar på startlinjen vid Stora Sjötullen utanför Djurgården för att ta 
sig det 15 km till Vaxholm. Startfältet bestod av fyra inriggare samt fyra kustroddbåtar.  
Förutom deltagare från Stockholmsområdet var en roddare från Höganäs. Svaga vindar gjorde 
förhållandena fina men det var mycket vågor från båttrafiken som gjorde förhållandena tuffa, 
precis som det ska vara.  
 
Som arrangör vill vi tacka alla funktionärer samt alla roddare som gjorde denna dag till en 
toppendag. 
 
John Börjesson 
Tävlingsledare 
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Priser och utmärkelser  
 
Bästa junior: Alma Lindberg 

Bästa senior: Johan Andersson 

Vaxholm Roddförenings flitpris: Alma Lindberg 

Arne Nordbäcks kamratpris: Ingen utdelning 
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Skidsektionens rapport 

Skidsektionen gjorde en nystart under 2022. Skidsektionen har en lång historia inom VRF med 

både skidträning, spåransvar på Tenö och deltagande i olika större motionslopp. Vid nystarten 

sattes följande mål för skidsektionen. 

 

• Alternativ vinterträning för föreningens medlemmar, både elit och motionär. 

• Åter bli ett längdåkningsnav för Vaxholms invånare. 

• Vara en rekryteringsbas för föreningen. 

• Ha aktiviteter året runt som naturligt kopplar roddträningen med skidåkningens krav 
på kondition och koordination. 

• Ytterligare en socialplattform i föreningens verksamhet. 

•  

 

Skidsektionen har under hösten 2022 deltagit i föreningens normala träningsverksamhet med 

fokus på cirkelträningen på onsdagar på Resarö.  
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I november genomfördes en vallakurs i Roddarsalen för föreningens medlemmar samt 

inbjudna Vaxholmare. Ca 30 personer deltog med stort engagemang på kursen. Planen är att 

vallkursen skall vara ett årligt återkommande evenemang på senhösten. Det planeras även för 

skidteknikträning på Täby konstsnöspår under 2023. Pga. av de varierande vintrarna kommer 

skidträningen förläggas till konstsnöspåret för att möjliggöra kontinuitet i skidträningen.  

Skidsektionen tackar de medlemmar som har deltagit och engagerat sig i verksamheten. Nu 

ser vi fram mot en fin vår och sommarsäsong. 

 

Lars Karlöf  

Ordförande Vaxholms Roddförenings skidsektion 

 

 

 
  



 

21 
 

 
Kassörens rapport 
 
När vi summerar föreningens ekonomi kan vi se att intäkter och utgifter till stora delar 

stämmer väl med den budget som gjordes inför året. Den största ökningen står inköp av 

idrottsmateriel för då det under året köpts in två nya båtar. För att finansiera en del av 

inköpen såldes en båt. Driftskostnaden för roddhuset blev större mest på grund av höga 

elpriser. Oförutsedda utgifter har varit ny förankring av bryggan och inköp av nya 

Distansenplaketter då de gamla stals vid ett inbrott. 

Intäkterna blev som förväntat eller något bättre. Vi har även i år genomfört prova på rodd och 

strandstädning som ger pengar till föreningen. Nytt för året var att vi var med och visade upp 

oss på skolavslutarfesten på Lägret där vi även hade en kiosk. Granförsäljningen stod återigen 

för största delen av föreningens intäkter. Året slutade med ett negativt resultat men vi har 

trots detta en fortsatt god ekonomi. 

Vi har varit tvungna att starta upp en ny hemsida då Idrott Online stängde ner sina hemsidor 

sista december. Med nya hemsidan får vi andra möjligheter att arbeta med medlemsregister 

och utskick vilket kommer underlätta hantering av medlemsavgifter framöver. 

Roddhuset är i behov av renovering och åtgärder för att minska energiförbrukningen behöver 

göras. För att genomföra de åtgärder som krävs så behövs mer pengar. Det finns möjlighet att 

söka anläggningsbidrag från RF för detta. För att kunna söka bidrag krävs att vi kan visa upp 

ett längre avtal för markarrendet. Då vårt arrende har sagts upp av kommunen och vi är 

avtalslösa är det en mycket viktig fråga att lösa. 

Trots osäkerhet med arrendeavtal och utmaningar med fastigheten har vi en stabil ekonomi 

och bra förutsättningar att fortsätta framåt med vår 140-åriga roddförening! 

 

Patric Hörner  

Kassör 
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Räkenskaper för verksamhetsåret 2022 
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Revisionsberättelse 

 

Till årsmötet i Vaxholms roddförening 

 

Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Vaxholms 

roddförening för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31. 

Det är styrelsen som ansvarat för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är 

att uttala oss om redovisningen och förvaltningen på grundval av revisionen.  

➢ Redovisningen har upprättats i enlighet med god revisionssed, varför vi tillstyrker att 

resultatrapporten och balansrapporten fastställs.   

➢ Styrelseledamöterna har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens 

stadgar, varför vi tillstyrker att styrelsens ledamöter och kassören beviljas 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

 

Vaxholm i mars 2023 

Karin Söderman   Martin Söderman 

revisor    revisorssuppleant 
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Verksamhetsplan för Vaxholms Roddförening 2022 

ÅTERSTARTA 

Mål Aktiviteter 

Återstarta Aktivt arbeta med att återstarta föreningen efter pandemin.  

Fortsätta föreningens 
arbete med Svensk Rodd 
2025 

I process bryta ned SR:s verksamhetsinriktning Svensk Rodd 2025 till 
föreningens mål och aktiviteter. 
Delta i ÖRDF:s arbete med verksamhetsinriktning 2025.   

Öka samverkan Vara delaktig i samverkansarbetet med övriga föreningar på Eriksö. 
Vara delaktig i kommunens föreningsutveckling. 
Söka samarbeten med skolorna för rekrytering.  

Ekonomin i balans 

 

Söka bidrag och stipendier (Kommun, Specialförbund, SISU). 

Söka samarbetspartners och sponsorer till specifika projekt (roddskola, 
tävlande, SM). Säkerställa övriga intäkter (uthyrning, julgransförsäljning och 
deltagaravgifter, medlemsavgifter). 

Se över nya intäktsmöjligheter.  

Ökad kännedom och 
utvecklad kommunikation 

Löpande informera internt och lokalt om föreningens verksamhet. 
Genomföra Öppet hus i samverkan med övriga föreningar på Eriksö. 

Arbeta aktivt med kommun och övrigt föreningsliv för att sprida 
kännedomen om föreningens verksamhet. 

Fortsätta med internkommunikation via medlemsbrev, kalendarium, sociala 
medier och anslagstavlor.  

Öka ungdoms, bredd, 
motions och 
tävlingsverksamhet 

 

Veckovisa ledarledda träningstillfällen i föreningen för olika målgrupper. 

Vaccinera klubben mot doping. 

Utveckla och genomföra Distanskapprodden, Waxholm AR och 
Kortdistansen. Se över arrangemanget av en ungdomsregatta. Delta i ÖRDF:s 
långfärdsroddarrangemang.  

Genomföra träningsläger och roddskolor för barn, ungdomar och vuxna. 

Deltagare vid nationella och internationella tävlingar samt vinna minst fyra 
SM medaljer.  

Utbilda fler föräldrar, ledare och roddtränare.  

Sociala aktiviteter Genomföra sociala aktiviteter vid sidan om eller i samband med träning.  
After work, sammankomster, glöggmingel samt årsfest.  

Utveckla fastighet och 
utrustning 

Bevaka kommunens förändringar i arrenden och avgifter för 
Sjösportcentrum. 

Förnya och rusta båtmaterialet. 
 

Underhålla fastigheten och analysera behov av nybyggnation för 
verksamheten.  
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Underskrifter 
 
John Börjesson  Susanne Peterberg Backman 
Ordförande     Sekreterare  
 
 
Patric Hörner    Thomas Lindberg 
Kassör    Roddchef 
 
 
Anders Fogelström    Per Hallmén Lundberg 
Klubbmästare    Utbildning 
   
 
Kristin Persdotter    Susann Jonsson  
Bredd och Motion    Suppleant  
 
 
Simon Söderqvist 
Suppleant       
 

 
 

TACK FÖR ÅRET 2022  
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ÅTERSTARTA och VÄXA 

Verksamhetsplan för Vaxholms Roddförening 2023 

Mål Aktiviteter 

Återstarta och växa Aktivt fortsätta att återstarta efter pandemiåren. Ett fokus på att även växa i 
antalet medlemmar.   

Fortsätta föreningens 
arbete med Svensk Rodd 
2025 

I process bryta ned SR:s verksamhetsinriktning Svensk Rodd 2025 och 2028 
till föreningens mål och aktiviteter. 
Delta i ÖRDF:s arbete med verksamhetsinriktning 2025 och 2028. 

Ökad samverkan Vara delaktig i samverkansarbetet med övriga föreningar på Eriksö. 
Vara delaktig i kommunens föreningsutveckling. 
Söka samarbeten med skolorna för rekrytering.  

Ekonomi i balans 

 

Söka bidrag och stipendier (Kommun, Specialförbund, SISU). 
Söka samarbetspartners och sponsorer till specifika projekt (roddskola, 
tävlande, SM). Säkerställa övriga intäkter (uthyrning, julgransförsäljning och 
deltagaravgifter, medlemsavgifter). 
Se över nya intäktsmöjligheter.  

Ökad kännedom och 
utvecklad kommunikation 

Löpande informera internt och lokalt om föreningens verksamhet. 
Genomföra Öppet hus i samverkan med övriga föreningar på Eriksö. 
Arbeta aktivt med kommun och övrigt föreningsliv för att sprida 
kännedomen om föreningens verksamhet. 
Fortsätta med internkommunikation via medlemsbrev, kalendarium, sociala 
medier, lokalmedia och anslagstavlor.  

Öka ungdoms, bredd, 
motions och 
tävlingsverksamhet 

 

Veckovisa ledarledda träningstillfällen i föreningen för olika målgrupper. 
Utveckla och genomföra Distanskapprodden, Waxholm AR och 
Kortdistansen. Se över arrangemanget av en ungdomsregatta. Delta i ÖRDF:s 
långfärdsroddarrangemang.  
Genomföra träningsläger och roddskolor för barn, ungdomar och vuxna. 
Deltagare vid nationella och internationella tävlingar samt vinna minst fyra 
SM medaljer.  
Utbilda fler föräldrar, ledare och roddtränare.  

Sociala aktiviteter 0ch 
inkludering 

Genomföra sociala aktiviteter vid sidan om eller i samband med träning.  
After work, sammankomster, glöggmingel samt årsfest.  
Aktivt bjuda in medlemmar till att ta dela av och bidra verksamhet med 
fokus på lärande.  

Utveckla fastighet och 
utrustning 

Bevaka kommunens förändringar i arrenden och avgifter för 
Sjösportcentrum. 
Förnya och rusta båtmaterialet. 
Underhålla fastigheten och analysera behov av nybyggnation för 
verksamheten.  
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Medlemsavgifter 2023 
 

Styrelsen föreslår att inga ändringar genomförs.  

 

Vaxholms Roddförening budget 2022  
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Valberedningens förslag 

Presenteras vid årsmötet.  

 

 

Einar Fågelström 

Anders Backeus 

Valberedning 

 


