Protokoll för årsmöte i GKK 2001-02-18 Fabben. Ca 27 närvarande.
§1 T.f. ordförande Ann-Sofie Andersson, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Mötet godkände dagordningen med följande tillägg:
Rapport från festkommittén.
Rapport från förbundsrepresentant.
Rapport från tävlingskommittén.
§3 Mötet ansågs vara behörigt utlyst.
§4 Ann-Sofie valdes till mötesordförande.
§5 Kristian Thisted valdes till mötessekreterare
§6 Robin Qwint blev justerare och Rafael Jensen blev rösträknare.
§7 Årsberättelsen lästes upp av ordförande.
§8 Revisorerna var ej på plats så revisionsberättelsen framflyttades.
§9 Även ansvarsfriheten åkte fram i programmet.
§10 Klubbens uthyrningsutrustning tas nu hand om av Per och Marie Fernkvist.
§ 11 Accessansvaret stannar kvar hos Åsa Stenlund.
§ 12 Incidentobservatör inrättades i styrelsen.
§ 13 Rapporteringen:
- Kursansv: Ca 60 deltagare. Nästan varje helg.
- Provapå: Färre deltagare i år ca 30-40. Ca 100 st för fem år sedan.
- Bult: Några nya i Lerum + ”Korint” i Hylteberget.
- Fest: Ca 150 festisar på Climb In. Festen gav ca 1000.- i överskott.
- Biblioteket: Fontanfilm och förare samt förare över Mallorca och ”Toppturer i
- Reseledaren ej närvarande
- Förbundet: Rafael redogjorde för det senaste.
- Kassör: Ekonomin är mycket god. Vi ligger ca 50.000.- plus.

Romsdal.

Rafael förslog här att ev. låna ut 30.000.- till någon att göra en Göteborgsförare samt att satsa pengar på fler
kvinnliga instruktörer. Mer pengar till klubbresor föreslogs också.
-

Anders Spång meddelade att det behövs mera material från medlemmarna! Samt att det kommer kanske ett
webforum på vår hemsida framöver
Jun./ungdom: Per Santesson meddelade att det är många deltagare på träningarna. Ca 20-25 / tillfälle. Fler
uteledare behövs till våren. Markus Jernberg ???
Ordförande sa att styrelsen bara håller klubben rullande och efterlyser fler engagerade! Utbildningen är
viktigast. Climb In söker folk. Liungman återkommer i maj el juni.

§ 14 Val/återval
- Kassör Sten-Göran avgår, ersätts ej, styrelsen utser kassör.
Nu hittades revisionsberättelsen som lästes upp av Robin Qwint och därmed beviljades styrelsen ansvarsfrihet!
-

Ledamot: Mattias Carlsson och Ann-Sofie Andersson omvaldes.
Revisorerna Ola Hillberg och Anette Kinde omvaldes.
Kursansvarige Janne Ekfeldt omvaldes.
Tävling: Ola Ljunggren avgår. Skåne-Jonas och Ludde valdes in.
Bult: Anders Linde avgår, ersättes ej.

-

Uthyrning: Enl. §10. Ragnar Crona säger sig kunna ta detta om det skulle behövas.
Biblioteket: Marcus Sandernäs avgår. Anders Spång tar över.
Klätt.komp.förm. Thomas Machek omvaldes.
Valberedning: Robin Qwint, Eva Asterling och Jenny Förander valdes.
G-P: Alla återvaldes och mer material efterlyses.
Reseledare: Kristian Thisted och Åsa Wilhelmsson valdes.
Arkivarie: Avgår på egen begäran. Robin Qwint tar över.
Provapå: Patrik Alm återvaldes.
Fest: Jens Larsen, Odd M, och Christer W. Valdes in.
Ungdom: Marcus Jernberg tar över.
Förbundsrep.: Jan Hallander valdes till officiell sådan. Styrelser utser fler vid behov.

§13 Rapport från tävling: Patrik Alm söker folk till sv.cupen 10 mars.
Klubbmästerskapen blir torsdagen 29/3. 18:00 på Fysiken.
§15 Övriga frågor: Klätterskolan diskuterades. Rafael föreslog att 10.000.- skulle avsättas för bekämpningen
men det röstades ner. Kristian T. fortsätter att jobba på det och rapporterar till hösten.
Rafael föreslog Sten-Göran Lindblad till hedersmedlem. Ordf. fastslog att inget står i stadgarna om hur detta går
till så S-G utsågs till hedersmedlem med rösterna 12-8.
§16 Ann-Sofie avslutade möte och vi fikade till Robins bilder.

