SOLNA KLÄTTERKLUBB
Protokoll Årsmöte
Datum, tid och plats
2018-03-21, 19:40-20:52, Klättercentret Akalla

1. Mötets öppnande
Ordförande Tobias Olli förklarade mötet öppnat i Klättercentrets konferensrum.

2. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 38 personer (närvarolista bifogas).

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Tobias Olli valdes till ordförande och Maria Emilsson att föra protokoll under mötet.

4. Val av protokolljusterare och rösträknare
Oscar Krumlinde valdes till att justera protokoll och Annika Ringstedt tillika rösträknare.

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Mötet ansågs vara korrekt utlyst enligt stadgarna.

6. Fastställande av föredragningslista
Föredragningslista fastställdes av samtliga närvarande vid mötet.

7. Styrelsens:
a. Annika Ringstedt rapporterade utdrag ur verksamhetsberättelsen för det gångna
verksamhetsåret.
● Exempelvis pratades det om de kurser i kris och trauma hantering som
letts av Patrik “Putte” Josefsson.
● Åsa Engström talade också om problemen i Svenska Klätterförbundet
(SKF), och den dialog styrelsen för tillsammans med Truls Neubeck från
SKF.
● Daniela Ebler fortsatte med sina uppskattade workshops.
● Solna KK hade två klubbkvällar med Houdini
b. Solna KK är en ideell idrottsförening som arbetar tätt med Klättercentret. Mikaela
Serlachius berättar att alla arbetar ideellt och det finansiella målet är ett nollresultat.
Rörelsens resultat för 2017 är 102 kr. Inkomster är medlemsavgifter och LOK-stöd.
Utgifter är tävlingsstöd, utbildning och workshops.
c. Lennart Berglund (Solna KK:s revisor) har tidigare haft mindre anmärkningar att
klubben varit för få på årsmötena. Därmed extra glädjande att så många närvarade
vid årets möte.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
a. Samtliga röstade ja till detta förslag.
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9. Fastställande av medlemsavgifter
a. Bibehåller beloppet för medlemsavgiften oförändrat, 300kr för seniorer och 200kr
för juniorer.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för
kommande verksamhets-/räkenskapsåret
a. Verksamhetsplan för 2018 föredrogs av Annika Ringstedt i grova drag. Samtlig
information finns tillgänglig på hemsidan.
● Budgeterat stöd för att hjälpa StKF med access och underhåll av
Stockholms område, framförallt bultar etc.
● Veckolånga tradkurser i sommar. Putte ska försöka ordna rabatt.
● HLR kurser ska också vara en möjlighet för 2018.
● Det presenterades också möjlighet för klätterresor, t.ex. Bohuslän och
Norge är under diskussion.
● Det planeras också träningsläger i Västervik för juniorer.
● Mikaela presenterar budget för 2018, och poängterar att det finns
möjlighet för ombalansering mellan olika poster om så bedöms
nödvändigt.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
a. Inga motioner har inkommit till styrelsen.

12. Val av styrelse enligt valberedningens förslag
a. Valberedningen framförde sin syn på styrelsens arbete. Den sittande styrelsen har
varit duktiga på att skapa engagemang bland medlemmar och följande förslag läggs
fram för 2018 styrelse:
● Föreningens ordförande för en tid av 1 år: Tobias Olli. Godkändes av
samtliga närvarande på mötet.
● Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år: Maria Emilsson, Åsa
Engström, Oscar Krumlinde, Mikaela Serlachius, Laci Divkovic.
Godkändes av samtliga på mötet.
● Till kassör för en tid av 1 år: Mikaela Serlachius. Godkändes av samtliga
på mötet.
● Minst 2 suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år: Annika Ringstedt, Björn
Höft och Henrik Wåhlin föreslås av valberedningen. Godkändes av
samtliga på mötet.
● Valberedningens förslag att fortsätta med Lennart Berglund som revisor.
Godkändes av samtliga på mötet.
● 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till
ordförande: Peter Serlachius (ordf.) och Hampus Boesen föreslås och
godkändes av samtliga på mötet.
● Beslut om val av ombud till SKF:s förbundsmöte (och eventuella andra
möten där föreningen har rätt att representera med ombud), Åsa Engström
och Peter Serlachius. Godkändes av samtliga på mötet.
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13. Övriga frågor
a. Många påpekade att styrelsen generellt är bra på att sprida information via olika
kanaler. Dock fanns det en uppmuntran till mer kommunikation på engelska då
Solna KK har många utländska medlemmar. Styrelsen uppmuntrar också att aktiva
medlemmar sprider vidare information till samtliga i klubben.
b. Efterfrågan lyftes om en guideline för klubbresor såsom klätterresor och utflykter.
Det ses över i samband med övrig struktur i klubben.
c. Idé om att starta en Solna KK webshop. En möjlighet att få in mer kapital till bultar.
Styrelsen menar att det är en resursfråga som för närvarande ej finns, dock ställer
sig styrelsen positiv om medlemmar har intresse och kunskap att ta sig an
uppdraget.

_____________________________________________
Vid protokollet, Maria Emilsson

______________________________________________
Justerare, Oscar Krumlinde
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