SOLNA KLÄTTERKLUBB
Årsmöte 2022
Datum, tid och plats
29 mars 2022 kl. 18.30-19.30 fysiskt på Klättercentret i Akalla.

1. Mötets öppnande
Tobias Olli öppnar mötet kl. 18.30

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Tobias Olli blir vald till mötets ordförande och Sarah Wu blir vald till sekreterare.

3. Fastställande av röstlängd
Närvarande medlemmar: Tobias Olli, Marcus Kern, Erik Hult, Nils Oden Rapport,
Sarah Wu, Sofia Persson Björk, Sofie Mannerstråle, Andreas Andersson (ej
styrelsemedlem).

4. Val av protokolljusterare och rösträknare
Erik Hult blir vald till protokolljusterare och rösträknare.

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Information om mötet ska publiceras 3 veckor innan fastslaget datum och
materialet för årsmötet ska vara tillgängligt. Närvarande medlemmar bekräftar
att mötet har utlysts på rätt sätt.

6. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan konstaterades stämma överens med stadgarna varvid
föredragningslistan fastställdes.
En övrig punkt lades till under Övriga frågor.
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7. Styrelsens
a) verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det
senaste räkenskapsåret
a) Tobias föredrog Verksamhetsberättelsen för år 2021.
b) Nils presenterade det ekonomiska utfallet för verksamhetsåret 2021.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det
senaste verksamhets-/räkenskapsåret
Vår revisor Julia Appelgren summerade sin revision och hade inget att anmärka
på ekonomi eller förvaltning. Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för
det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
Tobias presenterade verksamhetsplanen för år 2022 och Nils presenterade
budget för det kommande verksamhetsåret.
Verksamhetsplanen och budgeten godkändes av stämman.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Inga förslag från styrelsen eller motioner från medlemmarna hade inkommit.

12. Val av:
- föreningens ordförande för en tid av ett (1) år
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- övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett (1) år
- minst två (2) suppleanter i styrelsen för en tid av ett (1) år
- en (1) revisor jämte en (1) suppleant för en tid av ett år. I detta val
får inte styrelsens ledamöter delta
- två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en
skall utses till ordförande

Valdes till:
Ordförande - Sarah Wu
Vice Ordförande - Vakans
Ledamot - Sofie Mannerstråle
Ledamot - Marcus Kern
Ledamot - Vakans
Suppleant - Sofia Persson Björk
Suppleant - Vakans
Stämman godtar att Kassören outsourcas för en tid av ett (1) år.
Stämman (utom närvarande styrelseledamöter) omvalde Julia Appelgren till
revisor.
Som ombud till SKFs förbundsmöte valdes Marcus Kern.
Då valberedningen inte lyckats hitta nya styrelsemedlemmar för att tillsätta
samtliga ledamöter godtar stämman att vakanserna i styrelsen och
valberedningen tillsätts på en extrastämma.

7. Övriga frågor
Information från Stockholms Klätterförbund (StKF) via Andreas Andersson.
Klubben kommer att delge denna informationen i klubbens kanaler.

8. Mötets avslutande
Mötet avslutades av ordföranden.
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Stockholm 29 mars 2022

_______________________________
Sarah Wu, vid protokollet

_______________________________
Erik Hult, Justerare och rösträknare

_______________________________
Tobias Olli, Mötets ordförande

2022-03-29

Solna Klätterklubb

Sid 4 (4)

