
Bohusläns Klätterklubb Dagordning

Datum: 2021 07 04
Plats: Villa Bro
Tid: 
Närvarande: Mattias Hallsten, Marianne Ahnlund, Ola Garnwall, Ola Embreus, Anette Kinde 
Bosse Säll

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande 
Mattias Hallsten

3. Val av mötessekreterare 
Bosse Säll

4. Fastställande av dagordning 
Den innan mötet föreslagna dagordningen fastställs med tillägget punkten Ungdomsledare 
och brottsregistret.
Övrig fråga anmäls: Kontakt med Kommuner, kontakt med Lysekils KK och Dropbox

5. Val av justerare
Mattias Hallsten och Ola Embreus

6. Genomgång av förra mötets protokoll
Protokoll från föregående möte gås igenom och läggs till handlingarna, Ola Embreus uppgift 
löper vidare.
                 

7. Ekonomisk rapport
Ola G redogör för klubbens ekonomi; inga viktiga nya utvecklingar
sedan senaste mötet. Inga speciella händelser.
Kommande kostnader på Bro Boulder är ca 14 000 sek för jobb på ventilation

8. Rapportering kommitéerna
Access: Henke är med på telefon
Henke beskriver vad som gjorts, redogör för faddersystemet
Magnus strand är åter kontaktad
Hallindens klack bör få insatser så att man inte går rakt över tomten på vägen dit.
Man har lagt mycket energi på Kvarnberget utanför Strömstad.
Ofta när det är problem är det bultar inblandade. 
Mötet är överens om att det skall tas fram en bergsutvecklingspolicy. När det 
utveckling av ett berg innebär att det blir betydande påverkan på naturen skall 
länsstyrelsen kontaktas.
Styrelsen tar fram ett utkast till policy. Målsättningen är att ha ett förslag från 
styrelsen klart så att årsmötet kan ta beslut om policyn.
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Rimnershallen
Det är problematiskt att vi inte har en fungerande kommité i Rimnershallen. Det är i 
praktiken endast 1 person vilket gör det väldigt känsligt för avhopp. Verksamheten 
hänger på en skör tråd. Ola Embreus anmäler att han är intresserad. Vi kommer fram 
till att vi skall gå ut med ett mejl till medlemmarna och ställa en förfrågan om det 
finns intresserade. Vi skall även bjuda in Daniel till nästa möte.
Mötet menar att vi måste fortsätta denna fråga på senare möte.

9. Bro Boulder
Det togs upp att vi har haft en del med fusk med taggarna, man släpper in och 
liknande. Vi är överens om att det är bra om vi blir tydliga
Marianne berättar lite om barngrupperna och arbetet med dem. 

Bult
Arbete på Hallinden och Skyggeberget pågår
Frågan om dass vi Rågårdsdal tas upp och diskuteras. Förbundets bultpolicy

Förra året kom Lysekils KK in med en motion om lättare bultpolicy till 
förbundsstämman. Idag görs ett arbete för att ta fram en ny sådan, från oss sitter 
Mattias Sköldstam och Patrik med

10. Förbundsmöte 2021
Mattias H redogör för ett möte med förbundet. Förbundet planerar att hålla
nästa förbundsmöte i Bohuslän, och varit i kontakt med oss. Datum för mötet är 25/9.
Matias berättar att förbundet jobbar med en sponsor, Petzel, och att de har talat om någon 
av deras representanter exempelvis Said. Vi diskuterar detta och vilka konsekvenser det kan 
få. Inga beslut i den frågan tas. Dryftas enbart

11. Covid
Generellt kan vi konstatera att vi har varit försiktiga med våra restriktioner och hållit oss på 
rätt sida marginalen. Vi har alltså tillåtit färre än vad som har behövts. På detta sätt är vi på 
den säkra sidan och har gjort vad vi kan.

12. Kompensation för tränare
Förslaget är att huvudtränare får fri tag. 
Viktigt för oss, framförallt i Rimners är att stimulera ett varaktigt engagemang och 
göra tydlig skillnad på tillfälligt intresse och att hålla på över tid. Därför tycker vi inte 
att det är aktuellt med ersättning till hjälptränare

13. Övriga frågor

 De övriga frågorna: Straffregister, kontakt med kommuner och kontakt med 
Lysekils KK skjuts upp till nästa möte

14. Nästa möte och arbetsuppgifter tills dess 
Nästa möte bestäms till 1/8 på Villa Bro med middag.

15. Mötet avslutas
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För protokollet, datum och ort
Bosse Säll, Åby, 2021-08-15

Sekreterare                                                                       
Justerare
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