Årsmöte Helsingborgs klätterklubb HK2
Datum: 2016-03-06
Lokal: Ladan, Fritidsgården.
Närvarande: Niklas Andersson, Niklas Schultz, Hampus Schultz, Maria Schultz, John Olsson, Helén
Strandqvist, Per Bäcklin, Tommy Hasselblatt, Dan Ståhl, Sebastian Bengtsson, Sanna Ståhl, Elin
Fredriksson, Viktoria Gaspar, Tell Siegrist, Morgan Hjort, Cecilia Engström, Erik Bäcklin, Jonathan
Viksten.
1) Mötet förklaras öppnat.
2) Fastställande av röstlängd för mötet.

18 Stycken
3) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4)
5)
6)
7)

Ja, men anmärkan på tydlighet om tidpunkt.
Fastställande av föredragningslista.
Godkändes.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Sittande, Tell Siegrist som ordförande och Sebastian Bengtsson som sekreterare.
Val av justeringsman och en rösträknare.
Sanna Ståhl som justerare. Helén Strandqvist som rösträknare.
Styrelsen
a) Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Ordföranden läser upp ovanstående. Se bilaga 1. Inga invändningar.
b) Förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
Dan går genom balans och resultatrapporten, separata bilagor. Inga
invändningar.

8) Revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under det senaste

verksamhets/Räkenskapsåret.
Dan läser upp vad Alexander har skrivit, se bilaga 2.
9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Mötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet.
10) Fastställande av medlemsavgifter.
Nuvarande medlemsavgift godkänns.
11) Prövning av dokumentet ”Övergripande mål för Helsingborgs
Klätterklubb”
Ordföranden läser upp ovanstående, se bilaga 3. Godkänt med tillägg enligt
nedan under ”övrigt”.
12) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
Budget, bordlägges tills efter motionerna. Ska korrigeras med avseende på
evenemangsintäkter.
13) Val av (med angivelse av fullständigt namn och personnummer):
a) Föreningens ordförande för en tid av ett år, föreningens sekreterare för
en tid av två år, föreningens kassör för en tid av två år.
b) Val av Ordförande Niklas Andersson XXXXXX-XXXX. Bifalles.
c) Val av Sekreterare, Roger Strandqvist XXXXXX-XXXX. Bifalles.
d) 2 ledamöter för en tid av ett år
Viktoria Gaspar XXXXXX-XXXX och Cecilia Engström XXXXXX-XXXX,
ledamöter för en tid av ett år. Bifalles.
e) 2 revisorer för en tid av ett år

Marie-Louise Edman XXXXXX-XXXX och Staffan Sjöstedt XXXXXXXXXX.
Bifalles.
f) Suppleanter 1 år.
Tell Siegrist XXXXXX-XXXX och Jonathan Viksten XXXXXX-XXXX.
Bifalles.
g) Valberedning, 1 år
Fredrick de Mare XXXXXX-XXXX, Pär Bäcklin XXXXXX-XXXX,
Bifalles.
14) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
a) Motion 1
Bifalles ej. Styrelsen tar frågan vidare. Se bilaga 4. (ledbyggare fredrick)
b) Motion 2
Motionen dras tillbaka, Styrelsens ansvar att informera och utvärdera. Se
bilaga 5. (revision nyckel och prispolicy morgan)
c) Motion 3
Styrelsen hänvisar till Motion 2. Se bilaga 6. (Nyckelpolicy sanna)
15) Övriga frågor
Accesskonto: ändra från årsmöte till medlemsmöte, ändra till att styrelsen ska
vara med vid beslut när pengarna ska användas. Punkten ska inkluderas i
föredragningslistan på årsmötet. Beslut om att för i år avsätta 10% = 1817 kr.
Budget bifalles efter korrigering av intäkt för evenemang.
Väggansvarig, bordlägges till styrelsemöte.
Förslag på inköp av självsäkringsanläggning. Ska lämnas in till styrelsen så
tar styrelsen beslut.
Gemensam uteklättring på kullaberg. Tommy tar ledning i att bestämma en
fast tid och informera till ”hemsidan/facebook”, inleder till påsk.
16) Ordförande förklarar mötet som avslutat.

Verifiering av dokument
Sanna Ståhl

__________________________

Tell Siegrist

__________________________

Bilaga 4
Motion 1
Hej, Jag föreslår att klubben regelbundet tar in (betalar för) en ordentlig ledbyggare. Detta för
att bygga repleder och boulderproblem. Förslagsvis varannan månad.
Mvh, Fredrick de Maré 0733284037
Styrelsens kommentar:


Styrelsen anser att detta skulle inte vara kostnads efekttivt ,men intresserade
medlemmar får gärna under året komma med förslag och en upplagd budget för det
skulle kunna lösas ansvarig medlem kan röstas fram under övrigt på års mötet

Bilaga 5
Motion 2
Förslag till revision av nyckel och pris policy I dagens samhälle och den allmänna trenden
inom ideella föreningar är att det blir svårare och svårare att få människor att engagera sig. I
och med detta så tror jag det är bättre att acceptera detta än att försöka tvinga
klubbmedlemmar till engagemang. Det sätt som den senaste antagna nyckelpolicyn angriper
problemet är att just försöka tvinga ”folk” till engagemang, det är ett omöjligt uppdrag och
riskerar att försvaga klubben, snarare än att stärka den som jag tror ambitionen var. Jag
föreslår att vi ger våra medlemmar en valmöjlighet när det gäller engagemang i stället, och att
vi samtidigt tydligt premierar det ideella arbetet. Detta kan enkelt göras genom att acceptera
att det finns medlemmar som bara vill klättra och inte vara ideellt engagerade, och i och med
detta har en kommersiell syn på klättringen inom klubben. Dessa medlemmar bör då oxå ha
möjligheten att köpa klättring till ett kommersiellt pris och slippa bli tvingade/ha dåligt
samvete för att dom inte vill vara engagerade i klubbens arbete. På samma sätt bör de som
frivilligt vill vara engagerade i klubbarbete få sina priser rejält sänkta! Förslag på ändrad
prisstrategi/nyckelpolicy Princip: Alla medlemmar har rätt att få en entrényckel oavsett
engagemang. Om man vill vara engagerad: (Minimum 20h/termin) sänk priset till 500:/termin. Återinför rätten för de barn deltar i grupper att få entrényckel , barn skall kunna
klättra och genererar intäkter för klubben och möjligheter till bidrag som vuxna inte gör.
Rejält subventionerade priser för klubbarrangemang för denna grupp. Om man inte vill vara
engagerad: (ta pris från jämförbart kommersiellt gym) Ett bra exempel är klättercentret
Uppsala där det kostar ca. 2000: termin. Inga subventionerade priser för klubbarrangemang
men full rätt att delta. Det skall inte finnas olika rättigheter eller olika syner på
medlemskapets värde, bara att man ”får vad man betalar för” i relation till den insats man
gör(detaljer bör tas om hand av klubbstyrelsen). Samtidigt så anser jag att man bör bredda
synen på begreppet engagerad till att även inbegripa engagemang utanför det som är kopplat
till klätterväggen, så som att deltaga i av klubben arrangerade resor, klättertillfällen utomhus
som är öppna för alla (inbjudan via FB) så att vi blir mer än en klubb som driver en vägg,
primärt. Denna åtgärd kommer antagligen att öka intäkterna till klubben som då ger oss
möjlighet att köpa externa tjänster för att bibehålla/öka standarden på väggen, alternativt öka
tillgängligheten av ideellt arbetande som då ger samma effekt.
Föreslaget av Morgan Hjort, 070827 22 22
Styrelsens kommentar:


Styrelsen anser att förslaget väger vikt i vad medlemmarna har uttryckt i nuvarande
policy som är implementerad styrelsen föreslår under övrigt röstas Fyra eller fler
personer till att ta fram ett nytt förslag till styrelsen att förverkliga nästa termin start
juli.

Bilaga 6
Motion 3
Motion angående nyckelpolicy. Vi skulle göra en utvärdering av beslutet som togs på 2015
årsmötet angående nyckelpolicyn. Jag har inte märkt en förändring av engagemang trots
ändringen av detta. Min motion är, ska vi behålla ändringen av nyckelpolicyn detta året
angående ingen nyckel om man inte engagerar sig i klubben?
Mvh Sanna Ståhl
Styrelsens kommentar:


styrelsen hänvisar till motion 2.

