SOLNA KLÄTTERKLUBB
Protokoll Årsmöte
Datum, tid och plats
27 mars 2019, Klättercentret i Akalla. 18.00-20.20

1. Mötets öppnande


Tobias Olli öppnar mötet kl. 18.53 efter en trevlig och information föreläsning från
Kalle och Peder på Aloma Naprapaterna.

2. Fastställande av röstlängd


40 stycken medlemmar är närvarande på årets årsmöte.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet


Tobias Olli blir vald till mötets ordförande och Maria Emilsson blir vald till
sekreterare.

4. Val av protokolljusterare och rösträknare


Elias Karlsson och Mikael Muszynski blir valda till protokolljusterare och
rösträknare.

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt





Närvarande medlemmar bekräftar att mötet har utlysts på rätt sätt.
Information om mötet ska ut 3 veckor innan fastslaget datum och materialet för
årsmötet ska vara tillgängligt. Den nuvarande valberedningen (Peter Serlachius och
Hampus Boesen) bekräftar också att deras information ej har kommit ut i tid. Peter
och Hampus ber om ursäkt för detta.
Tobias Olli bekräftar att information om mötet huvudsakligen går ut via hemsida
samt email.

6. Fastställande av föredragningslista


Utdrag av stadgarna har kommunicerats ut till medlemmarna på ett korrekt sätt.

7. Styrelsens:


2018-03-25

Tobias Olli och Mikaela Serlachius går igenom verksamhetsberättelsen för 2018.
Det har varit ett år av workshops, traumahantering med Putte Josefsson samt resor
till Nissedal.
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Frågor som ställs till styrelsen är bland annat hur många medlemmar som nås av
den information som publiceras av Solna Klätterklubb. Tobias Olli berättar att all
information är tillgänglig för medlemmarna men att det ej finns en fast siffra på hur
många medlemmar som faktiskt ser informationen.
Styrelsen bekräftar också att information från Solna KK huvudsakligen går ut via
email samt hemsidan. På hemsidan finns det även en kalender där aktiviteter
publiceras. Det finns sedan också Facebook och Instagram, den sistnämnda
används dock ej för nyhetsrapportering.
Mikaela rapporterar förvaltningsberättelsen för 2018. Påminner att det är en helt
ideell förening. Mikeala berättar om situationen med LOK-stödet och processen
som pågår. Möjligheterna för LOK – vi är uttagna för revision och sista
pappersarbetet ska skickas in på måndag nästa vecka. OK på den ekonomiska biten,
vi måste sitta i förarsätet angående Klätterskolan.
Mer tillhörighet i klätterklubben efterfrågas. En av aktiviteterna för 2019 är
föräldrargrupp, samt en klätterskolegrupp. Ett sätt för Solna KK att sitta i förarsätet.
Alla medlemmar är välkomna att aktivera sig. Mikaela Serlachius förtydligar att
förarsätet betyder att Solna KK sitter ner med Klättercentret för att diskutera varje
termin vad som pågår, förbättringar etc. Finns inte idag. Idag kan vårt arbete ses
som för passivt.
Revisorns berättelse – har godkänt bokslutet för 2018. Inte ska återbetala
medlemsavgifter, behöver man inte göra längre enligt revisorn. Gå över till OCR
fakturor – arbete pågår.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid-revisionen avser


Styrelsen får ansvarsfrihet för den tidsperiod som revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter



Seniorer 300 kr
Juniorer 200 kr

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för
kommande verksamhets-/räkenskapsåret




2018-03-25

Verksamhetsplanen för 2019 presenteras, bland annat kommer Solna KK fortsätta
med bidrag för access och bultning av nya leder som utförs av Stockholms
Klätterförbund.
Det planeras även klubbkläder, klubbkvällar samt
insperationskvällar. Solna KK hade även fått förfrågan att hålla SM i boulder och
Klättercentret är med på detta. Eventet kommer gå av stapeln i septermber 2019.
Mikaela Serlachius presenterar ekonomin för 2019 vilket kan förändras mycket
beroende på utslaget angående LOK stödet.
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11.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner


Inga förslag inkomna i tid.

12.Val av styrelse enligt valberedningens förslag











Peter berättar om situationen i klubben och den pågående generationsväxlingen.
Det kräver nytt engagemang från medlemmar.
Tobias Olli fortsätter som ordförande för 2019.
Sofie Mannerstråle och Marcus Kern förslås som nya medlemmar i styrelsen.
Andrea Kern, Pascal Meier, och Jörgen Eriksson föreslås som nya medlemmar.
Laci Divkovic och Maria Emilsson föreslås att fortsätta som medlemmar i styrelsen
för 2019.
Samtliga förslag accepteras av närvarande medlemmar.
Mikaela och revisorn Lennart Berglund kommer göra sitt sista år. Behov av ny
kassör vid nästa årsmöte. Det måste ske ett samtal med Mikaela under året vad som
krävs att ta över och dela på medlemsansvarig och kassör? Det ansvaret måste inte
hållas av en person, möjlighet att dela på den posten. Man behöver inte vara båda
och kan förändras markant beroende på vad som händer med klätterskolan. Ingen
suppleant för revisorn. Förslag godkännes av medlemmar.
2 st nya till valberedningen – Peter vill inte vara kvar längre och Hampus ska vara
del av projektgruppen och då ta ett steg bort från valberedningen då han har
organiserat många klubbresor. Kickar gärna igång arbetet men nytt blod behövs.
Mathilda Stenbäck och Lars Nilsson, Hanna Jonsson är de nya förslagen. Allt
klubbas igenom och fastställs av närvarande medlemmar.
Val av ombud vid förbundsmöten, vart annat år. Marcus Kern och My Kolskog
ställer upp som frivilliga.

13. Övriga frågor


Inga motioner som har kommit in och som behöver tas upp på årsmötet.

_____________________________________________
Vid protokollet, Maria Emilsson

______________________________________________
Justerare, Elias Karlsson

______________________________________________
Justerare, Mikael Muszynski
2018-03-25
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