SOLNA KLÄTTERKLUBB
Protokoll Årsmöte
Datum, tid & plats
2016-03-09, kl. 19:30-21:35, Klättercentret Solna
1. Mötets öppnande
Ordförande Åsa Engström förklarade mötet öppnat i Klättercentrets konferensrum.
2. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 19 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
Annika Ringstedt valdes att justera protokoll och Peter Serlachius tillika rösträknare.
5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Mötet ansågs vara korrekt utlyst enligt stadgarna. Vi förbättrar anvisning till dokumenten så
att det tydligt framgår var man finner dessa.
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 klubben har en medelålder på 22 år, 58 % män
och 42 % kvinnor. Några av aktiviteterna:
- Klätterskola för funktionsnedsättning.
- Prova på klättring på för nyanlända.
- I februari åkte några till Abisko för isklättring.
- Resa till Bohuslän och fint väder med gott arrangemang.
- Tävling JSM i Akalla med 43 barn som klättrade. 3 medlemmar i juniorlandslaget,
Kajsa, Samuel och Fredrik.
- Kris och traumahantering med Putte.
- 4 HLR dockor har köpts in och klubbens medlemmar får skriva upp sig för en HLR
kurs.
- Johan Niska gått upp för hjälpinstruktör klippa, med motprestation.
- Daniela Ebler fortsätter med uppskattade workshops.
- Houdini-event med riktigt bra rabatter på Power Houdinis.
b. förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret
Ideell idrottsförening som arbetar tätt med Klättercentret. Alla arbetar ideellt och målet är plus
minus noll. Mikaela Serlachius redogjorde för föregående års resultat som blev -3720 kr för
2016. Inkomster från medlemsavgifter och LOK-stöd. Utgifter tävlingsstöd, utbildning och
ytterligare satsning på workshops. Daniela och Aloma Naprapati planeras för 2017.
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c. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret
Lennart Berglund, varit med i klubbens bokföring under många år. Redogjordes för och inga
anmärkningar hade noterats. God redovisningssed. Revisorn tillstyrker balans och
resultaträkning samt att klubben behandlar ekonomin enligt förslag.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår, den tid som revision
avser. JA!
9. Fastställande av medlemsavgifter
Bibehåller beloppet för medlemsavgiften oförändrat, 300 kr för seniorer och 200 kr för
juniorer.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret
Verksamhetsplan för 2016 föredrogs av Annika Ringstedt i grova drag.
- Budgeterat för StKF med 15 tkr för att arbeta för access och underhåll i Stockholms
område.
- Resa till Bohuslän för traditionell klättring.
- Boulderresa till Åland.
- Kris och traumahantering på nytt.
- HLR utbildning med Klättercentret.
- Säkerhetsutbildning för att tillsammans med Klättercentret bygga på
utomhussäkerheten hos våra medlemmar. För att bättre genomföra bedömning av fast
installerad utrustning utomhus och att bedöma block och stens hållfasthet. (Lars
Granqvist som exempelvis gått i backen samt Robin Dahlberg).
- Ungdomsledar-utbildning för Laci för att förbättra hanteringen när barn klättrar (7-8 år
och nedåt), samt framöver steg 2 för tonåringar.
- Träningshelg för juniorer vid Klätterlabbet med fokus på tävlingsboulders.
- Stefan Eklund och Daniel Olausson går även vidare med ledbyggnation.
- Stödjer Aloma Naprapaterna för att åka på en konferens runt sport och skador ibland
annat fingrar.
Marcus Kern har varit på möte på Bosön för att diskutera ett tajtare samarbete mellan klubben
och Klättercentret samt tävling. Det planeras att användas appen/hemsidan Problemator för
poängberäkning. Enköping/Eskilstuna och sponsorer har kontaktats. ”Problemator open” samt
utöka aktiviteten runt själva tävlingen. Kern presenterade IT/streaming och dess möjligheter.
Integrationsklättringen fortsätter tillsammans med Solna Stad. Kommunen dragit igång nytt
projekt. Hampus, Nikki och Annika drar vidare med återkommande aktiviteter för att få
närmare kontakt. Högstadie- och gymnasieålder på de deltagande.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Inga inkomna motioner har inkommit till styrelsen.
12. Val av styrelse enligt valberedningens förslag:
Valberedningen framförde sin syn på styrelsens arbete. Sittande styrelsen har varit
duktiga på att arbeta exekutivt för att få till evenemang tillsammans med sina
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medlemmar. För att bibehålla kontinuitet nu när det är ostrukturerat på annat håll
önskas styrelsen i stort i oförändrad struktur.
a. föreningens ordförande för en tid av ett (1) år, Tobias Olli.
b. övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett (1) år, Åsa Engström, 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,
Laci Divkovic och Björn Höft.
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. Boulderresa efterfrågas för att kunna ha möjligheten att komma ut i fina
miljöer tillsammans. Klubben ser över möjligheterna, boulder i Vaasa är
intressant.
b. OS 2020 och 2024 är på ingång samt att vi då arbetar hårdare tillsammans med
förbundet för att belysa vår sport.
c. Dialog mellan styrelsen och förbundet är planerat under senare delen av mars.
Detta på grund av att det publicerats nyheter samt diskussioner på diverse
sociala medier och hemsidor. Några frågor har ställts till förbundsstyrelsen för
att få mer information.
i. Händelsen i Haugesund
ii. Struktur och beslutsfattande
iii. Tillsättandet av ny förbundskapten i enlighet med kravspecifikation
De har två revisorer: en ekonomisk och en för verksamheten. Vi har hittills
varit i kontakt med verksamhetsrevisorn. Vi har valt att inte gå till en
extrastämma, istället föra en diskussion med förbundsstyrelsen.
d. Motioner för de olika grenarna inom klättringen till förbundet? Det går att
lämna motion som privatperson eller som klubb. Vid senaste förbundsmötet
diskuterades säkerhet på leder och hur detta beskrivs i förare för olika leder.

_______________________________
Vid protokollet, Tobias Olli
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Justerare, Annika Ringstedt
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