Protokoll för årsmöte i GKK 2002-03-06
Klätterfabriken, Gårda. Ca 33 personer närvarande.
§1 Ordförande John Liungman hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Mötet godkände dagordningen med följande tillägg:
Tillägg punkt 12 Val av klubbrepresentanter till förbundsmöte
§3 Mötet ansågs vara behörigt utlyst.
§4 John Liungman valdes till mötesordförande.
§5 Ann-Sofie Andersson valdes till mötessekreterare
§6 Olof Liungman valdes till justerare och Anders Spång valdes till rösträknare.
§7 Årsberättelsen lästes upp av ordförande.
§8 Revisionsberättelsen lästes upp av ordförande. Revisorerna Anette Kinde och Ola Hillberg fann föreningens
ekonomi i god ordning.
§9 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
§10 Rapporter från sektionsansvariga
- Tävling (Jenny Förander): Bouldertävling i Sverigecup arrangerat på Fabriken, januari 2002, 61 deltagare,
mycket publik och lyckat arrangemang.
- Bult (Mathias Carlsson): Verksamhetsberättelse kommer att skickas till styrelsen. Nya leder i Aspen
(Krister Stoltz), Kohög (Johan Luhr), Hylteberget (Ludwig Hansson, Leif Jägerbrandt). Inga bultbyten har
varit aktuella.
- Kurs: ca100 st har gått kurs. Stor majoritet på nybörjarkurser. Fler instruktörer sökes, särskilt damer
efterlyses. GKK får beröm för sina kurser.
- Pröva-på: Minskat intresse numera.
- Ungdom (Marcus Jernberg) (12-18år): Otrolig aktivitet. 60 aktiva ungdomar tränar på klätterfabriken,
lördagar, vintertid, det är fullt. Fler ledare sökes! Till sommaren flyttas aktiviteten ut.
Mötet beslutade att: styrelsen får i uppdrag att hjälpa sektionen att underlätta arbetet och undersöka
ansvarsfrågan.
- Klubbiblioteket och GP (Anders Spång): Nya förare Bergen, Uskedalen. Kommer ev. att köpa
kurslitteratur, prenumeration av Norsk klatring. GP kommer ut när något händer. Suverän tidning. Spång
blir glad när andra än han skriver artiklar! Alla uppmanas att skriva, som vanligt. Nästa nummer
förhoppningsvis till Climb-In.
- Arkivarie (Robin Qwint): Inget har i princip hänt. Planerar historieskrivning i två delar. Del 1 blir historia
om expeditioner och alpina turer som göteborgare stått för, Del 2 blir Utby/Göteborgs utveckling.
- Reseansvarig (Kristian Thistedt): Sedan höstmötet inget nytt mer än inställd isresa till Bohuslän pga väder.
Förslag på resmål mottages tacksamt.
- Förbundet (Rafael): Ny säkerhetsgrupp (Peter Kinde och Mårten Johansson), 23-24 mars instruktörskurs
därefter auktorisering i april, Bersport växande tidning, eventuellt kommer en Världscuptävling att
arrangeras i Sverige nästa säsong, UIAA’s säkerhetsseminarium kommer antagligen att vara i Sverige 2003,
förändringar i förbundets kommittéer och styrelse kommer att ske i vår, ny 5-års plan med målet 7 000
medlemmar, i december 2001 nytt rekord 3900 medlemmar. Årets förbundsmötet kommer att hållas i
Stugun (Östersunds KK) 1-2 juni.
§ 11 Val/återval
- Ledamöter: Mathias Carlsson och Anette Svensson avgår. Lena von Sydow och Bengt Tegnér valdes in.
- Tävlingssektionen: Patric Alm, Jon Göthlund och Ludwig Hansson avgår. Björn Strömberg och Rickard
Heljfors valdes in.
- Bultkommittén: Lars Ingemansson avgår. Ludwig Hansson och Krister Stoltz valdes in.
- Festkommittén: Jens Larsen, Odd M, och Christer W avgår. Ingen valdes in.

§12 Val av klubbrepresentanter till förbundsmötet i Stugun. Ingen valdes, men Olof Liungman och Niklas
Fernqvist anmälde intresse.
Mötet beslutate att: styrelsen får i uppdrag att utse representanter samt att se till att Gkk representeras.

§13 Motioner:
- Motion 1: Stadgeändring, först antagen vid höstmötet 2001. Motionen bifölls. Stadgeändringen innebär att
hedersmedlemmar inte kommer att kunna väljas in på sittande möte utan skall motioneras och vara med i
utskick till alla medlemmar innan ett klubbmöte. Motion inlämnad av Kristian T.
- Motion 2: Gäller klubbinformation. Klubbens medlemmar får all information elektroniskt (hemsida, e-post
eller annat medium). Det åligger medlemmen att meddela klubbens styrelse sin e-post adress. Om epostadresser saknas skall detta meddelas styrelsen. I sådant fall skickas klubbinformationen ut per post.
Inlämnad av Olof Liungman. Motionen bifölls. Hur detta påverkar medlemmarna kommer tydligt uttryckas
i nästa utskick som kommer att ske med traditionell post (papper).
§13 Övriga frågor:
- Rafael Jensen föreslår klubbresa till Stugun i samband med förbundsmötet.
- T-shirt frågan. Styrelsen kommer att utlysa en tävling för att få fram ny ’logo’ för t-shirt. Pris till
vinnare ej bestämt. Mötet meddelar att det finns massor av gamla t-shirts liggande.
§16 Mötesordföranden avslutade möte och vi fikade till Rafael Jensens bilder.
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