Protokoll

Årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2017
Plats: Oscar och den lille, Prinsgatan 4
Tid: Måndag 2017-02-20, 19.00-21.30
1. Fastställande av röstlängd för mötet
Lista går runt för att samla in namn och personnummer. Röstlängden i digital version
finns i mappen med möteshandlingarna på www.gbgkk.nu.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Nina Wass. Till sekreterare för årsmötet valdes
David Näsvall.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare samt senaste tidpunkt för justering
John Liungman och Therese Karmstrand valdes till justerare tillika rösträknare.
Deadline för justering fastställdes till 30 dagar efter mötet.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Årsmötet fastslog att mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista
Styrelsens förslag till föredragningslista fastställdes. Inga övriga frågor anmäldes.
6. Verksamhetsberättelse samt förvaltningsberättelse
a)
Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b)
Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det
senaste räkenskapsåret.
Nina Wass gick igenom en kortfattad version av verksamhetsberättelse och
ekonomiskt resultat
Fråga om vem som står bakom bergsjöprojektet. Det är
organisationen”Svenskt friluftsliv”.
Förslag om att separera budgetposter för access,
bultunderhåll och nybultning. Styrelsen svarade att så är
gjort i den nya budgeten.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret
Revisor Lars Tinér presenterade revisorernas syn på hur styrelsen skött ekonomin och
det övriga delarna av styrelsens uppdrag. Revisorerna rekommenderade årsmötet att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
9. Fastställande av medlemsavgifter
Årsmötet beslutade att behålla 2017 års avgift (320 kronor för seniorer) även för 2018.
Förslag framkom om att skicka ut påminnelse att betala medlemsavgiften i början av
året till alla föregående års medlemmar och ev. även förrförra årets medlemmar.
Förslaget skickas med till nästa styrelse.
10. Budget och verksamhetsplan
a)
Presentation av styrelsens budgetförslag
Mattias Bermell Rudfeldt gick igenom styrelsens förslag till
verksamhetsplan för 2017.
Synpunkter på clinics och teknikträningskurs utomhus
framkom. Det finns även intresse för avgiftsbelagda clinics.
En synpunkt framlades om att inte lägga för mycket ansvar
på styrelsen att lyckas genomföra alla ambitiösa aktiviteter
Annegret Render gick igenom styrelsens förslag till budget
för 2017.

b)
-

-

-

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
kommande verksamhets- och räkenskapsåret
Förslag framlades att korrigera budget med 1000 kr extra till
biblioteket (budgetposten för biblioteket ändrades till en utgift på
2000 kr)
23 röster för, 6 röster emot. Ändringsförslaget antogs.
Förslag framlades att korrigera budget med 32 000 kr för ett fortsatt
bergsjöprojekt (ny utgiftspost införs kallad ”Fortsatt bergsjöprojekt”
med -32000kr)
1 röster för, 9 röster emot. Ändringsförslaget avslogs.
Beslut om budgeten. Det korrigerade budgetförslaget (styrelsens
förslag med ovanstående beslutade ändring av biblioteksanslag)
antogs av mötet.
Förslag framlades att revidera verksamhetsplanen genom att stryka
omnämningen av produktsäkerhetslagen. Förslaget antogs av
årsmötet.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
a)
Stadgeändring – Valmöte
David Näsvall gick igenom styrelsens förslag till stadgeändring.
Årsmötet diskuterade risken med att en ny styrelse, med den föreslagna
stadgeändringen, väljs bland förra årets styrelse innan denna beviljats
ansvarsfrihet (vilket sker på ordinarie årsmöte). Medlemmen Calle Martins
lovade att lägga en motion om en justering av stadgarna till nästa årsmöte som
behandlar den farhågan.
Styrelsens förslag om ändrade stadgar gick till beslut. 23 röster för, 6 röster
emot. Styrelsens förslag till ändring av stadgar antogs.
b)

12. Val av
a)

b)
c)
d)

Motion – Boulderhall
Marcus von Schmalensee, Victor Berg och Victor Löfgren presenterade
motionen om att starta upp en boulderhall driven av Göteborgs Klätterklubb.
Lång diskussion följde om hinder, möjligheter, för- och nackdelar. Årsmötet
beslutade att avslå motionen, men med kommentaren att den nya styrelsen kan
välja att starta upp en kommitté som kan arbeta vidare med frågan.
föreningens ordförande för en tid av ett år
Valberedningens förslag: Ella Wiberg. Även Mattias Bermell Rudfeldt
kandiderade.
17 röster för Ella och 7 röster för Mattias. Årsmötet valde Ella Wiberg till
ordförande för 2017.
föreningens kassör för en tid av ett år
Valberedningens förslag Annegret Render valdes till kassör för 2017.
tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år
Valberedningens förslag Erik Karlsson, Bobby Ong och Mark Whale valdes
till ledamöter för 2017 och 2018.
en revisor jämte en revisorssuppleant för en tid av ett år
Årsmötet valde Lars Tinér som revisor och Jonas Lyckegård som
revisorssuppleant.

e)

f)

tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses
till ordförande
Den sittande valberedningen hade inget förslag.
Årsmötet valde Niklas Westerlund (ordförande), Camilla Pettersson och Nina
Wass till valberedning.
beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där
föreningen har rätt att representera med ombud)
Ella Wiberg väljs till ombud av årsmötet.

13. Övriga frågor
Inga övriga frågor hade anmälts.

