Motioner till årsmotet
Motion 1 Stadgeändring 4.1
Förslag
Att 4.1 ändras från:
Valberedningen utgörs av två ledamöter. Valberedningen utser bland sina ledamöter en ordförande. Valberedningen
sammanträder när ordförande så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas
mandattid utgår om de vill kandidera för nästa mandattid. Valberedningen skall på årsmötet presentera sitt förslag till
styrelse jämte övriga kandidater. Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad denne i denna egenskap fått
kännedom om. Valberedningens beslut skall protokollföras och efter årsmötet skall protokollet överlämnas till föreningens
styrelse.

Till:
Valberedningen utgörs av två ledamöter. Valberedningen utser bland sina ledamöter en ordförande.
Valberedningen sammanträder när ordförande så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor
före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår om de vill kandidera för nästa mandattid.
Valberedningen skall på årsmötet presentera sitt förslag till styrelse jämte övriga kandidater.
Valberedningen skall verka för att styrelsen består av personer med olika bakgrund och olika fokus i
sitt klätterintresse i syfte att skapa en dynamisk styrelse. Härvid skall förslaget till styrelse bestå av
minst två av varje kön och suppleanterna en av varje kön. Den som ingår i valberedningen får inte
obehörigen yppa vad denne i denna egenskap fått kännedom om. Valberedningens beslut skall
protokollföras och efter årsmötet skall protokollet överlämnas till föreningens styrelse.

Bakgrund
Svenska klätterförbundet har gått ut med uppmaning till föreningarna att öka jämställdheten i
föreningarna eftersom riksidrottsförbundet inom de närmaste åren kommer att ge bidrag delvis
kopplat till hur jämlika förbunden/föreningarna är. Svenska klätterförbundet har gått ut med
målsättningen 40/60% avseende kön.
/Roger Strandqvist, Maria Schultz, Niklas Andersson, Per Bäcklin

Motion 2 - Ny Lokal
Förslag
Årsmötet ger styrelsen mandat att verka för flytt till ny lokal(HD-huset) och styrelsen får härvid
mandat att:
-

-

Sätta upp en projektorganisation för projektering, flytt och rivning.
Nyttja medel enligt förprojektering ny lokal enligt budget.
Förhandla till och med avsiktsförklaring med Helsingborgs kommun och andra
intressenter om samarbete/partnerskap i syfte att skapa så mycket klättring som
möjligt för så lite kostnad för klubben som möjligt.
Diskutera sammanslagning med EB.
Kalla till medlemsmöte inför slutlig kontraktsskrivning och budget.

Bakgrund
Klubbens nuvarande lokal har i nuläget inte bygglov för klättring vilket försvårar vid en eventuell
utbyggnad, dessutom kommer det att bli aktuellt att renovera/byta ut samtliga repväggar inom de
närmaste tio åren. Nuvarande lokal har dessutom begränsningar i höjd samt avsaknad av VA. Fritid
Helsingborg har erbjudit möjlighet till lokal i gamla HD-huset där fritidsförvaltningen har som
målsättning att samla flera föreningar. Lokalen har en takhöjd på 12m, extremt bra ventilation samt
är stor så att det räcker och blir över.
/Roger Strandqvist, Maria Schultz, Niklas Andersson, Per Bäcklin

Motion 3 – Policyformalia
Förslag
Att samtliga platser i Policydokumentet där det står Ladan endast skall stå Klubblokal. (Beslut 10,11,
13.5)

Bakgrund
Klubben är nu i ett första skede i att byta lokal och för att ett extra medlemsmöte inte skall behöva
utlysas för banaliteter som formalia i Policydokumentet föreslås att dessa ändringar görs proaktivt.
/Roger Strandqvist, Maria Schultz, Niklas Andersson, Per Bäcklin

