Fullföljande av valberedningens uppdrag för Göteborgs klätterklubb 2017
Enligt Göteborgs Klätterklubbs stadgar skall styrelsen bestå av 7 ledamöter,
inklusive ordförande och kassör. Styrelsen skall bestå av män och kvinnor.
Senast två veckor innan valmötet skall valberedningen informera om sitt förslag
på styrelsekandidater via klubbens hemsida samt på andra lämpliga ställen.
Enligt skriften ‘Valberedningens uppdrag’ från Jusek står följande gällande
valberedningens uppgift: “Det är valberedningen som har till uppgift att på ett
opartiskt sätt föreslå medlemmarna vilka kandidater som är bäst skickade att
företräda medlemmarna i föreningens styrelse.”
Årets valberedning har därför arbetat med två uppdrag. För det första att få en
jämn könsfördelning i styrelsen; förslaget innehåller tre kvinnor och fyra män. Och
för det andra att hitta kandidater som på ett bra sätt kan företräda alla
medlemmarnas intressen; både personer som är nya inom sporten och personer
som har mycket erfarenhet och personer som representerar olika klätterstilar
(trad, boulder, sport, big wall-klättring, etc.).
Utöver det har vi också försökt tänka på att styrelsen som sådan ska bli ett bra
team som kan arbeta bra tillsammans.
Viktigt att påpeka är att valberedningen inte väljer styrelse. De som väljer styrelse
är de medlemmar som kommer till valmötet. D.v.s. om man inte är nöjd med
valberedningens förslag står det alla medlemmar fritt att föreslå andra kandidater
eller sig själv som styrelseledamot.
Valberedningens förslag till Göteborgs klätterklubbs styrelse 2018:
Val av föreningens ordförande för en tid av ett år: Bobby Ong
Valberedningens motivering:
Bobby är strukturerad och mycket ansvarstagande. Han ser till att saker blir
genomförda och har på ett bra sätt tagit över från Ella under den tid hon av
personliga skäl blivit tvungen att ta en paus från ordförandeposten. Bobby har
också suttit i styrelsen i tre år vilket ger honom en stabil grund att stå på vad
gäller att förstå vilka utmaningar och vilket arbete som styrelsen måste jobba
med.
Bobby började klättra 2011 men uppehåll för några skador. Bobby klättrar det
mesta, is, trad, sport, boulder och multipitch. Och även gått glaciärkurs.Han har
som vision att kunna bestiga något högt berg.
Val av föreningens kassör för en tid av ett år: Annegret Render
Valberedningens motivering:
Annegret har varit kassör i styrelsen i två år och har gjort ett mycket bra arbete.
Hon är strukturerad och låter inte saker ligga och vänta (speciellt viktigt för en

kassör som ska betala klubbens räkningar i tid). Hon är balanserad och bra på att
se saker och ting från olika perspektiv.
Annegret började klättra 2012 och har mestadels klättrat trad, men även tagit sina
turer och tränat inomhus. Har för tillfället lagt klättringen åt sidan för att ta hand
om en liten en.
Val av ledamot för en tid av två år: Mattias Bermell Rudfeldt
Valberedningens motivering:
Mattias har suttit i styrelsen i två år och har god insyn i styrelsearbetet. Han är
oerhört kreativ, full av inspiration och nya idéer.
Började klättra inomhus 2010 och gick sin första utomhuskurs 2012. Blev aktiv i
klubben 2015 och har sett dess varit frälst/besatt. Dras mest mot branta sprickor men
praktiserar nästan all typ av klättring: inomhus, bouldring, sport, trad, is, alpin och aid.
Någon gång de kommande åren ska även big wall läggas till listan. Sedan början på
2017 är han hjälpinstruktör och jobbar för att bli klippinstruktör.
Val av ledamot för en tid av två år: Siv Bodotter
Valberedningens motivering:
Siv är mycket energisk och driven. Hon har lång erfarenhet av Göteborgs- och
Bohusklättringen och är en länk till de som varit med i klubben länge. Hon har
klättrat sedan 2008, är trad i själ och hjärta, men sportar även ibland. Hon
utmanar sig gärna både fysiskt och psykiskt och är också aktiv inom andra
utomhussporter som kitesurfing och skidåkning.
Val av ledamot för en tid av ett år (fyllnadsval Bobby Ong): Anna Knutsson
Valberedningens motivering:
Anna börja klättra utomhus i år och är redan väldigt biten och full av entusiasm.
Hon är driven och positiv. Då Anna precis börjat klättra ute så har hon fräscha
ögon och har möjlighet att se vad nya klättrare behöver när dom kommer ut, d.v.s.
går från att vara erfarna inomhusklättrare till att börja klättra klippa. Anna började
klättrat inne för ca 6 år sedan och tyckte det var ganska kul, men det var först i
våras hon blev helt biten när hon börja klättra ute. Nu är det bara trad som gäller!
Val av ledamot för en tid av ett år (fyllnadsval Mark Whale): Gustav Widén
Valberedningens motivering:
Gustav är lugn, ödmjuk och stabil. Han är mycket positiv till att klubben under den
senaste tiden har anordnat fler träffar och resor och vill gärna bidra till klubbens
fortsatta aktivitet. Han har klättrat sedan 2007, kör mest hårda sportleder, men
gillar även ibland att trivseltradda och äger en padda.
Ledamot som sitter kvar ett år till: Erik Karlsson
Val av revisor: Lars Tiner
Valberedningens motivering:
Lars har varit revisor i tre år och gjort ett mycket bra jobb. Han är utbildad
ekonom. Lars har klättrat sedan 2009 och klättrar det mesta. Han är också

engagerad i klubben där han hjälper till på klubbkläterträffar och andra
arrangemang såsom Bergsjöprojektet.
Val av ledamot i valberedningen, sammankallande: Niklas Westlund
Valberedningens motivering:
Niklas har suttit i styrelsen fem år, två som ordförande och tre som ledamot. Tack
vare detta har han god insikt i vad styrelsearbetet innebär samt vad vilka
kompetenser som behövs för att en väl fungerande styrelse.
Niklas började klättra inomhus 2006, och fann tradden inte långt därefter. Har i
perioder dragits åt is, sport och större väggar, men klättrar för tillfället mest grus.
Har senaste tiden inte rört sig så mycket i klätterkretsarna på grund av en skada,
men har ambitionen att snart återigen vara ute bland blocken.
Val av ledamot i valberedningen: Camilla Pettersson
Valberedningens motivering:
Camilla har klättrat sen 2008 och kör mest trad och inomhusklättring. Hon är aktiv
i Ninja-nätverket, har deltagit i många av klubbens träffar och resor det senaste
året och känner både gamla och nya medlemmar. Hon har erfarenhet av
grupputveckling och hur man bygger team från sitt arbete som projektledare och
innovationsrådgivare.
Val av ledamot i valberedningen: Nina Wass
Valberedningens motivering:
Nina har klättrat sedan 2008. Hon började klättra utomhus och är helst ute och
klättrar. Hon klättrar främst trad, men även sport och inomhus. Hon har suttit med
i styrelsen både i Göteborgs klätterklubb men även i andra föreningar och har
erfarenhet av vad som krävs för att få en styrelse att fungera bra. Hon brukar
hålla i en del av klubbens klätterträffar och träffar där en hel del av klubbens
medlemmar.
Signerat Valberedningen 2017: sammankallande Niklas Westerlund, ledamot
Camilla Pettersson och ledamot Nina Wass

