Årsmöte Helsingborgs klätterklubb HK2
Datum: 2017-02-12
Lokal: Ladan, Fritidsgården.
Närvarande: Sanna Ståhl, Marie Louise Edman, Mattias Svegbrant, MariaSchultz, Niklas Schultz,
Helén Strandqvist, Roger Strandqvist, Jonathan Viksten, Per Bäcklin, Dan Ståhl.
1) Fastställande av röstlängd för mötet.

Tio röstberättigade medlemmar enligt ovan.
2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Ja.
3) Fastställande av föredragningslista.
Godkändes.
4) Val av ordförande och sekreterare för mötet
Jonathan Viksten och Roger Strandqvist
5) Val av justeringsman och en rösträknare.
Sanna Ståhl och Helen Strandqvist som justeringsmän och Marie-Louise Edman
som rösträknare
6) Styrelsen
a) Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Ordföranden läser upp ovanstående. Se bilaga 1. Hampus Schultz har varit
hjälptränare i onsdagsgruppen vilket läggs till verksamhetsberättelsen.
b) Förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
Dan går genom balans och resultatrapporten, se bilaga 2 och 3. Årets resultat på
57 528 kronor förs över på nästa år.
7) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets/Räkenskapsåret. Dan Ståhl läser upp den underskrivna
revisionsberättelsen, (Bilaga 4)
8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Mötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet.
9) Fastställande av medlemsavgifter.
Medlemsavgiften höjs till 360 kronor för vuxna och 150kr juniorer/barn/ungdom
och student från 170701 då Svenska klätterförbundet höjt sin medlemsavgift.
10) Prövning av dokumentet ”Övergripande mål för Helsingborgs
Klätterklubb”
Ordföranden läser upp ovanstående,se bilaga 5.Godkänns med tillägg av att
främja uteklättring under aktiviteter.
11) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
Budget enligt bilaga 6 fastställes. Flytta 40000 kr från evenemang till prova på,
lägga till LOK-stöd på 10000 kr.
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.
Val av Ordförande Niklas Andersson. Bifalles.
Val av Kassör Per Bäcklin. Bifalles.
Sekreterare skall ej väljas eftersom sittande har ett år kvar.

b) 2 ledamöter för en tid av ett år
Viktoria Gasparoch Jonathan Viksten,
ledamöter för en tid av ett år. Bifalles.
c) 2 revisorer för en tid av ett år
Marie-Louise Edman och Staffan Sjöstedt.
Bifalles.
d) Suppleanter 1 år.
Dan Ståhl och Maria Schultz
Bifalles.
e) Valberedning, 1 år
Helén Strandqvist och Sanna Ståhl.
13) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
14) Övriga frågor
Att försäkring och tidningen Bergsport ingår i medlemsavgift bör framgå på
hemsidan – uppdrag åt styrelsen att fixa.
En för sent inkommen motion har inkommit med fråga om
familjemedlemsskap – årsmötet uppdrar åt styrelsen att bereda denna fråga
för att se om det finns möjligheter i nuläget. Tidigare har denna fråga inte
bifallits då en stor del av medlemsavgiften går till förbundet och detta
minskar inte vid familjemedlemskap.
15) Ordförande förklarar mötet som avslutat.

_________________________
Roger Strandqvist, sekreterare
_________________________
Sanna Ståhl, justeringsman

________________________
Helén Strandqvist, justeringsman

