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Protokoll – Årsmöte Göteborgs klätterklubb 2019

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
Röstlängden fastställdes vid entrén till möteslokalen genom avprickning i medlemsregistret.
Närvarande på mötet var 29 röstberättigade medlemmar och 2 icke-medlemmar
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Nina Wass valdes som ordförande för mötet. David Näsvall valdes som sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare samt senaste tidpunkt för justering.
Ola Embréus och John Ljungman valdes till justerare och rösträknare. Senaste tidpunkten för
protokolljustering fastställdes till 1 april.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Mötet fann att årsmötet utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
Föredragningslistan fastställdes enligt på förhand utskickat förslag utan ändringar.
6.
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Mattias Bermell Rudfeldt presenterade verksamhetsberättelsen för 2018.
I samband med presentationen av accesskommitténs arbete kom det fram synpunkter från
flera mötesdeltagare om vikten av att accesskommittén fortsätter arbetet med att hålla en god
kontakt med markägare.
En mötesdeltagare ställde frågan om hur vi säkerställer att vår utlånings-/uthyrningsutrustning
lever upp till lagens krav. Styrelsen svarade att ansvariga personer har fått utbildning i
kontroll och handhavande av utrustningen och att de rutiner vi har säkerställer att vi lever upp
till lagens krav.
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
Annegret Render presenterade förvaltningsberättelsen för 2018.
Klubben hade budgeterat ett underskott på 58 900 kr. Utfallet blev istället ett överskott på
15 600 kr.

Flera mötesdeltagare kommenterade avvikelsen i förhållande till budget. En mötesdeltagare
belyste att de budgetposter som ger positivt ekonomiskt resultat om vi lyckas bra är de poster
som går bra, såsom medlemsrekrytering och kursverksamheten. De budgetposter som ger
negativt ekonomiskt resultat om de lyckas bra går inte lika bra, såsom exempelvis klubbresor
och julfesten. En annan mötesdeltagare menade att vi borde subventionera klubbresor mer.
En mötesdeltagare frågade om varför boulderhallskommittén inte syns i budgeten. Styrelsen
svarade att den kommittén ännu inte kommit så långt att den behövt någon budgetpost och då
den nu lagts vilande är frågan inte längre aktuell.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets och
räkenskapsåret.
Lars Tinér lämnade revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen menade att ekonomi,
dokumentation och styrelsearbete har skötts utan anmärkningar. Särskilt gillades styrelsens
arbete med att ta fram rutiner och lathundar för att förenkla det administrativa arbetet i
klubben. Revisionsberättelsen rekommenderade årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
2018.
Flera mötesdeltagare lyfte frågan om att hålla budget. Styrelsen svarade att genom att avkräva
en tydlig budget kopplad till en verksamhetsplan från alla kommittéer i klubben vill styrelsen
skapa bättre förutsättningar för kommittéerna att faktiskt använda de pengar de fått
budgeterat.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
Styrelsen föreslog att medlemsavgifterna lämnas oförändrade. Mötet biföll förslaget och
medlemsavgifterna för 2020 blev alltså beslutade att vara 320 kr för vuxen och 215 kr för
junior.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsoch räkenskapsåret.
Bobby Ong presenterade förslaget till verksamhetsplan för 2019.
En medlem lyfte frågan om varför den nya gruppen som bildats för att hålla i prova-påklättring inte var med i verksamhetsplanen. Styrelsen svarade att gruppen bildats bara några
dagar innan årsmötet och därför inte hunnit komma med i verksamhetsplanen.
En mötesdeltagare påpekade att klubben borde vara representerad på den nationella träffen på
Gotland. Styrelsen svarade att flera från styrelsen och förmodligen även någon från
accesskommittén kommer att närvara på träffen.
Daniel Kristensson presenterade förslaget till budget för 2019.

En diskussion uppstod om budgetposten klubbresor. Flera mötesdeltagare yrkade på en
förändring av budgeten med en större utgiftspost för att möjliggöra en generösare
subventionering av klubbresor. Ett förslag lades fram om att öka utgiftsposten för klubbresor
från 28 000 kr till 38 500 kr. Intentionen i förslaget var att kunna subventionera klubbresorna
mer och kunna göra det lättare att ordna resor.
Ett förslag lades fram om att öka utgiftsposten för julfest från 3 000 kr till 10 000 kr.
Intentionen i förslaget var att kunna hålla en större och bättre julfest i en hyrd lokal. En sådan
fest skulle kunna locka fler medlemmar vilket vore bra då vi traditionsenligt håller valmöte i
samband med julfesten.
Ett förslag lades fram om att höja utgiftsposten för föreläsningar från 5 000 kr till 15 000 kr.
För att få fram ett nytt komplett budgetförslag behandlades först de tre ändringsförslagen var
för sig. Förslaget om att öka utgiftsposten för klubbresor lades till i det nya budgetförslaget
genom acklamation. Förslaget om att öka utgiftsposten för julfesten lades också till i det nya
budgetförslaget genom acklamation. Förslaget om att öka utgiftsposten för föreläsningar lades
till i det nya budgetförslaget efter votering, med röstsiffrorna 14 för och 4 emot.
Styrelsens ursprungliga förslag till budget ställdes sedan mot det nya budgetförslaget med
ovanstående tre ändringar. Det nya budgetförslaget med ökade utgifter enligt ovan på
posterna klubbresor, julfest och föreläsningar antogs av mötet genom acklamation.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
a. Komplettera Göteborgs Klätterklubbs bultpolicy med krav på rapportering
En fråga lyftes om huruvida vår bultpolicy kunde skilja sig från Svenska
Klätterförbundets bultpolicy. Mötet kom fram till att vår bultpolicy kunde skilja sig från
Svenska Klätterförbundets bultpolicy.
Det blev även en diskussion om huruvida kravet på rapportering av bultning skulle
påverka andra klätterområden i Göteborgsområdet än de områden som Göteborgs
klätterklubb tar ett större ansvar för, och därmed kunna påverka andra klubbar. Mötet kom
fram till att det var tydligt i bultpolicyn att det skulle gälla i de områden som Göteborgs
klätterklubb tar ett större ansvar för.
Mötet gav sitt bifall till att komplettera Göteborgs Klätterklubbs bultpolicy enligt
styrelsens förslag.
12. Val till poster som ej tillsats vid valmöte
a. val av en ledamot till valberedningen för en tid av ett år (vakant post)
Anna Knutsson anmälde sitt intresse för posten via ombud. Mötet valde Anna Knutsson till
den vakanta posten i valberedningen.
13. Övriga frågor.
En mötesdeltagare frågade om vad som skulle krävas för att klubben skulle sätta upp fasta
ankare i Utby. Mötesdeltagaren fick svaret att frågan om fasta ankare skulle behöva komma
som en motion till nästa årsmöte för att frågan skulle behandlas.

En mötesdeltagare ber klubben att begära att nationella träffen på Gotland ska innehålla ett
inslag där alpina kommittén presenterar nytursdokumentet från 2018, presenterar
rekommenderad litteratur inom alpinism och håller ett kortare föredrag om hur en kan bli en
bra alpinist.
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