SOLNA KLÄTTERKLUBB
Protokoll Årsmöte
Datum, tid & plats
2016-03-17, kl. 19:30-20:46, Klättercentret Solna
1. Mötets öppnande
Ordförande Åsa Engström förklarade mötet öppnat i Klättercentrets konferensrum.
2. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 22 personer (närvarolista bifogas).
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Åsa Engström valdes som ordförande och Tobias Olli att föra protokoll under mötet.
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
Oscar Krumlinde valdes att justera protokoll och tillika rösträknare.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Mötet ansågs vara korrekt utlyst enligt stadgarna.
6. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes.
7.

Styrelsens:
a. verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Annika Ringstedt rapporterade utdrag ur verksamhetsberättelsen för det gångna
verksamhetsåret. Exempelvis presenterades att vi drev ett projekt för upprustning av bultar
och nyetablering av leder på Örnberget, JSM arrangerats och att Houdini-event hållits.
b. förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret
Mikaela Serlachius redogjorde för föregående års resultat som blev +6183 kr för 2015.
c. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret
Redogjordes för och inga anmärkningar hade noterats. Revisorn tillstyrker balans och
resultaträkning samt att klubben behandlar ekonomin enligt föreslag.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår, den tid som revision
avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter
Medlemsavgiften kvarstår som oförändrad, 300 kr för seniorer och 200 kr för juniorer.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret
Verksamhetsplan för 2015 föredrogs av Annika Ringstedt i grova drag. Såsom att det skall
arrangeras en kurs ”Trauma och krishantering vid klippa”, Solna Klätterklubb bidrar till
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klubböverskridande Stockholms Klätterförbund, JSM arrangeras i nya Akalla-hallen och att
en 5-dagars kurs för klippklättring arrangeras under sommaren.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Inga inkomna till styrelsen.
12. Val av styrelse enligt valberedningens förslag:
a. föreningens ordförande för en tid av ett (1) år, Åsa Engström.
b. övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett (1) år, Tobias Olli, Oscar
Krumlinde, Annika Ringstedt och Henrik Wåhlin.
c. Till kassör för en tid av ett (1) år, Mikaela Serlachius.
d. minst två (2) suppleanter i styrelsen för en tid av ett (1) år, Francesco Mancino
och Laci Divkovic.
e. en (1) revisor jämte en (1) suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte
styrelsens ledamöter delta. Sittande Lennart Berglund.
f. två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses
till ordförande, Peter Serlachius (ordf.) och Joakim Rundin.
g. beslut om val av ombud till SKF:s förbundsmöte (och eventuella andra möten
där föreningen har rätt att representera med ombud), Peter Serlachius.
13. Övriga frågor.
a. Boulder-event med Solna Klätterklubb kom som en förfrågan och styrelsen var
positiva till att det arrangeras ett sådant event och att någon medlem gärna får
driva det.

_______________________________
Vid protokollet, Tobias Olli
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_______________________________
Justerare, Oscar Krumlinde
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