
Bohusläns Klätterklubb Dagordning

Datum: 2021 05 18
Plats: online
Tid: 1900
Närvarande: Mattias Hallsten, Marianne Ahnlund, Ola Garnwall, Ola Embreus, Anette Kinde

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande 
Mattias Hallsten

3. Val av mötessekreterare 
Ola Embreus

4. Fastställande av dagordning 
Den innan mötet föreslagna dagordningen fastställs.

5. Val av justerare
Mattias Hallsten och Ola Garnwall

6. Genomgång av förra mötets protokoll
Mattias H läser upp föregående mötesprotokoll
                 

7. Ekonomisk rapport
Ola G redogör för klubbens ekonomi; inga viktiga nya utvecklingar
sedan senaste mötet. Klubben har nu 204 medlemmar,
vilket är lite färre än vanliga år. Troligtvis finns här ett tapp på grund av 
avsaknaden av barngrupper i Bro boulder och Rimnershallen.

8. Nya Coronastöd
Coronastöd för våren 2021 kommer att sökas under det kommande dygnet med 
uppskattningar av förlorad inkomst baserade på våren 2019. Främst gäller 
tappet dagtaggar på Bro boulder, stugan, barngrupper samt saknade medlemsskap. 
Uppskattningsvis ca 50k tapp.

9. Förbundsmöte 2021
Mattias H redogör för ett möte med förbundet. Förbundet planerar att hålla
nästa förbundsmöte i Bohuslän, och varit i kontakt med oss. Vi har erbjudit 
möjligheter till guidning och dylikt, men BKK ska troligtvis inte i övrigt 
vara involverade med mötet. Vi uppmuntrar förbundet att hålla mötet inom den
lokala näringen (exempelvis Villa bro, Röe gård, Häller, ...). 

10. Covid
Vi inväntar de nya rekommendationerna som skall komma i början av juni. 
Hitills har vi varit försiktiga i vår tolkning av rekommendationerna, och om
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det lättar kommer vi att göra det också. I Rimnershallen är det kommunen som 
bestämmer tillgången. 

11. Evt rapport från kommittéer 
- Access: inga brännande frågor. Fortsatt känsligt läge med parkeringen vid Galgeberget 
(främst från övriga boende och inte markägarna). Även vid Högberget finns viss friktion.
Accesskommittén arbetar med att sätta ihop ett dokument för hur man skall gå tillväga vid 
nyutveckling. Kommittén har haft svårigheter att nå bergfaddrarna senaste tiden.
- Bult: inga nyheter
- Bro boulder: Diskussioner pågår om vad som ska hända vid taggfusk (exempelvis öppna 
dörren för andra). Eventuellt skriftliga påminnelser om regler som gäller, och/eller indragna 
taggar för fuskarna.
- Stugan: inget nytt.
- Rimnershallen: ej haft kontakt sedan senaste mötet

12. Övriga frågor
- Instagramkontot: Mattias H har startat upp klubbens instagramkonto, och Martin Wiklander
hjälper oss att driva det. Visionen är att inläggen ska innehålla bland annat inspirerande
bilder och spegla bredden i bohusläns klätterklubb. Kontot kommer även att användas som 
informationskanal för klubben (exempelvis om access, bro boulder, möten, events, ...). 

13. Nästa möte och arbetsuppgifter tills dess 
- Ola G skriver ihop och skickar ut ett dokument angående underhåll på stugan och Bro 
boulder
- Mattias H sätter upp en punkt för diskussion av möjliga kompensationsmodeller till 
barngruppstränare i nästa mötes dagordning.
- Mattias H stämmer av med Stugan, Bro Boulder och Rimners
angående hur covidläget utvecklar sig. 
- Anette bjuder in representant från accesskommittén till dialogmöte vid nästa styrelsemöte 
för att 
presentera deras arbete.
- Mattias H författar ett syfte med kontot som ska delas med Martin W som driver klubbens 
instagramkonto. 

14. Mötet avslutas

För protokollet, datum och ort
Ola Embreus, 2021-05-18, Uddevalla

Sekreterare                                                                       
Justerare
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