Årsmöte Helsingborgs klätterklubb HK2
Datum: 2013-02-24
Lokal: Ladan, Fritidsgården.
Närvarande: Per Langkjaer, Staffan Sjöstedt, Niklas Andersson, Johan Gustafsson, John Olsson,
Caroline Zakrisson, Elin Fredriksson, Maria Schultz, Niklas Schultz, Isabella L Staaf, Adrian
Johansson, Henrik Arnell, Andreas Rödseth, Tell Siegrist, Viktoria Gaspar, Dennis L Overgaard och
Camilla R Overgaard.
1) Fastställande av röstlängd för mötet.

17 stycken. 16 som får rösta.
2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Ja.
3) Fastställande av föredragningslista.

Godkändes.
4) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Sittande, dvs Viktoria Gaspar som ordförande och Camilla R Overgaard som
sekreterare.
5) Val av justeringsman och en rösträknare.

Caroline rösträknare, Staffan justerare.
6) Styrelsens

a) Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Sekreteraren läser upp ovanstående. Se bilaga.
b) Förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
Niklas går genom resultatrapporten, se bilaga. Plus med 61480 kr.
Balansrapport se bilaga. Niklas genomgår denna för alla närvarande.
7) Revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under det senaste

verksamhets/Räkenskapsåret.
Daniel och Alex är inte närvarande. Staffan läser upp revisorernas berättelse.
Bokningen av arrangemang blir tydligare, inte så stor summa pengar på Ladan,
Alla protokoll tillgängliga på hemsidan, är fixat innan årsmötet. Se bilaga,
revisionsberättelse.
8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

Mötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet.
9) Fastställande av medlemsavgifter.

Ingen ändring.
10) Prövning av dokumentet ”Övergripande mål för Helsingborgs

Klätterklubb”
Sekreteraren läser upp ovanstående. Godkänt.

11) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det

kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
Se bilaga. Korrigering 15. 000 kronor värme för i år från Helsingborgs kommun,
fakturan är på väg.
Planerar för nyinköp i 2013, grepp. Nya nycklar inköpta. Resekostnaden på 3000
kr behålls, hyra släp, accessfonden 5000kr, läggs till 5000 kr till utbildning,
resultat minus 70. 000 kronor för 2013. 2012 gick klubben med 60. 000 kr plus.
Budgeten godkänns för 2013 med ovanstående ändringar.
12) Val av (med angivelse av fullständigt namn och personnummer):

a) Föreningens ordförande för en tid av ett år, föreningens kassör för en tid
av två år.
Ordförande Tell 15 stycken röstar för att Tell får bli vald. Tell Siegrist198511-18-xxxx.
Camilla Rabe Overgaard 1978-10-05-xxxx, fortsätter sitt andra år som
sekreterare.
Nicklas genomgår vad det innebär att vara kassör. Nicklas fortsätter att ta
hand om instruktör inkomna pengar och arrangemans pengar.
Detta skall kassören göra, bokföra dagskassan, kolla bankkonto, titta på vem
som har betalt medlemsavgiften och därefter aktivera nycklar till klättrare till
Ladan, och betala ut löner.
Staffan kan tänka sig att ta med pengar från Ladan till banken, varje torsdag,
plus att fixa nycklar.
Adrian Johansson 1980-08-11-xxxx, tar kassörposten. 15 stycken röstar ja.
b) 2 ledamöter för en tid av ett år
Viktoria Gaspar 1978-05-08-xxxx och Isabella L Staaf 1991-01-12-xxxx
ledamöter för en tid av ett år. 14 stycken röstar ja.
c) 2 revisorer för en tid av ett år
Alexander Nyberg 1980-08-09-xxxx och Niklas Andersson 1982-02-12-xxxx
15 stycken röstar ja.
d) Suppleant 1 år.
Caroline Zakrisson och Staffan Sjöstedt, 14 stycken röstar ja.
e) Valberedning 2 stycken.
Andreas Rödseth och Caroline Zakrisson, 15 röstar ja.

13) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

a) Motion 1
Vi röstar först på om vi skall rösta på motion 1 eller proposition 1.
Därefter röstar vi ja eller nej på den valda.
Diskussion:
Frågan kom upp hur dem som är här som håller i arrangemang tycker att det
är. En medlem sade att han tycker att det är kul och förväntar sig ingen
ersättning. Vi har ingen exakt koll på hur många som fortsätter att klättra
efter ett arrangemang, men några har vi.
Försöka att stå fast vid dem fasta arrangemangen som bedriver verksamheten,
hoppa över jippona. Styrelsen bestämmer hur många arrangemang som skall
vara varje år, termin.

Beslut:
15 stycken på motion 1. Motion 1, 15 stycken röstar ja. Motion 1 går igenom.
b) Motion 2
Samma som ovanstående.
Diskussion:
Vad är syftet med att ha 20 timmar barnträning? Följer skolans terminsgång,
känns att det fungerar bra, en annan kontinuitet. Föräldrar eniga.
Beslut:
Proposition 2 15 stycken röstar ja. Motion 2 går igenom.

c) Motion 3
Samma som ovanstående.
Motion 3, 4 röstar ja. 11 stycken röstar nej. Denna motion går inte igenom.
d) Motion 4
Proposition 4, 16 stycken röstar ja. Motion 4 går igenom.

e) Proposition 5
Styrelsen har lagt in denna. 13 röstar ja på denna. Proposition 5 går igenom.

f) Proposition 6
Styrelsen har lagt in denna. 13 stycken ja. Proposition 6 går igenom.

14) Övriga frågor

-

-

Kan vi rösta om att lägga ner värmefrågan? Får vi lägga ner värmefrågan på
årsmötet? Utse en person som kan dra i värmefrågan? Tid att dra i
värmefrågan Andreas, 1 juli klart. Förslaget skall vara inlämnat senast den 30
maj 2013 till styrelsen. Styrelsen skall godkänna detta. Tell hjälper Andreas
om han vill ha hjälp.
Alla kan vara inloggade på den nya hemsidan. Var och en får skaffa sig en
inloggning. Prata med Staffan om ni är osäkra.
EB är någon där härifrån som klättrar där? Ett par. Se punkt nedanför
angående utöka samarbete med andra klubbar i Skåne.
Klättertidningar: Adrian kollar upp lite olika klätterrelaterade tidningar,
prenumeration och pris på dessa. Förslag lämnas till styrelsen till nästa
styrelsemöte.

-

-

-

-

Niklas har tänkt starta en klätternybyggarledgrupp. Han och gruppen vill
gärna vara med om inköp av nya grepp. Niklas skriver ner lite anteckningar
som överlämnas till nästa styrelsemöte.
Styrelsen kan besluta att utöka eller nedlägga att få samarbete med andra
klätterklubbar i Skåne på så sätt att medlemmar från andra klubbar kan
komma hit och klättra utan avgift på våra allmänna öppettider. Styrelsen får i
uppdrag att utreda och besluta i frågan.
Andreas tycker att där behövs en grupp till, till barn och ungdomsklättring,
lämna förslag till styrelsen. 13-14 år flyttar man upp till Pers grupp, så är det
bara. Klara och Julias grupp lämnar deras grupp, ritual nu är du så duktig att
du kan komma till Per’s grupp. Ledarna skall inte följa en grupp hela vägen,
barnen skall flytta från en grupp till en annan när dem har åldern för det, eller
ligger på en annan nivå.
Prova på gruppen är flyttad till tisdag istället för torsdag.
Mentor frågan har runnit ut i sanden.
Mötet avslutas.

Datum/ underskrift, Sekreterare

Datum/underskrift, Justerare

