
Bohusläns Klätterklubb 

Styrelsemöte 118

Datum: 2021 08 01
Plats: Villa Bro
Tid: 1800
Närvarande: Mattias Hallsten, Marianne Ahnlund, Ola Garnwall (fram till och med punkt 8), 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 Embreus

6. Genomgång av förra mötets protokoll
Angående de nya bergsutvecklingsriktlinjerna som accesskommittén arbetar på så föreslås att vi 
ska införa en ytterligare uppmaning om anständiga lednamn. Inga andra kommentarer på förra 
mötet.
                 

7. Ekonomisk rapport
Klubben har tilldelats 25 000 SEK i coronastöd för andra kvartalet 2021.

8. Rapport från Rimnershallen
Ola E kommer att ta över kölistan för åtminstone den här terminen, som lämnas över av Catharina 
som uppdaterat den efter sommaren.
10-14 barn per grupp, vi har 3 grupper nu (a 1 gång per vecka). Gruppen brukar delas (hälften rep, 
hälften boulder).
Det krävs två instruktörer för varje grupp, och helst vill Daniel att det ska finnas en huvudansvarig 
för varje grupp + en hjälptränare. 
Vi ska addressera föräldrarna direkt för att rekrytera hjälptränare och gå ut i klubbens kanaler för 
att rekrytera en huvudtränare till en grupp (utöver Ola E + Daniel A).
Tränare bör på sikt få utbildning via SISU för att lära sig om att instruera barn i träning, och 
eventuellt vidareutbildning specifikt för klättring.

Styrelsen konstaterar att systemet med administration av barngrupper på Bro boulder behöver se 
mer likt ut det på Rimnershallen, då det fungerat bättre (Bro boulder barngrupp är gratis förutom 
medlemsavgift vilket kan ha bidragit till oordning).



Ola G lämnar mötet.

9. Nya sportklippor och bohusfestivalen
En klätterfestival kommer att arrangeras nära Bodeland där nya klippor utvecklas. Det beslutas att 
klubben förhåller sig neutral och kommer varken lyfta fram eller fördöma evenemanget. 

10. Covid, Bro boulder och stugan
Nu har maxgränsen på besökare släppts på Bro boulder och dagtaggar säljs igen på Tempo. I stugan
får fyra personer bo inomhus.

11. Evt rapport från kommittéer 
Inga ytterligare uppdateringar utöver det som nämnts ovan.

12. Övriga frågor
12a. Hur ska kommunikationen från klubben gå till vid olyckor

Det har skett 3 olyckor nyligen (Broberg, Skälefjäll och Svaneberget i Sotenäs). Det är problematiskt
att ambulans/sjukvårdspersonal har svårt att hitta fram till klipporna. Det finns en gruppchatt med 
klättrare inom räddningstjänsten som ska underlätta för räddningsarbetet men som inte fungerat i 
alla situationer. En lösning vore att utveckla denna till en säkerhetskommitté som är ansvariga för 
att samla och uppdatera lämpliga parkeringsplatser för alla klippor, som kan delas med 
räddningstjänst i området.

Styrelsen ska ta fram en rutin för hur vi kommunicerar med press och media i samband med 
olyckor, i syfte att minska ryktesspridning. Övriga styrelsemedlemmar ska vidarehänvisa till 
ordförande eller potentiellt en framtida säkerhetskommitté.

Vi har föreslagit för förbundet att prata om säkerhet på förbundsmötet. 

12b. Inaktiva styrelsemedlemmar
Styrelsen ska kontakta Daria angående hennes aktivitet i styrelsen.

12c. styrelseintern kommunikation och administration (Dropbox etc) 
Styrelsens dropbox ska städas upp för att göra det mer lättnavigerat.

13. Nästa möte och arbetsuppgifter tills dess 
Mattias: mailutskick till medlemmar för att rekrytera huvudtränare till Rimners
Ola E: följer upp Daniel som hör av sig till tidigare barngruppsdeltagare på Rimners
Ola E: skriver till barngruppsföräldrar för att rekrytera hjälptränare till Rimners
Marianne: Bjud in Bro Boulder-kommittén + Petter Åsander till nästa styrelsemöte i syfte att 
diskutera barngrupper (se över: pris och max deltagarantal)
Mattias: ska sondera för bildandet av en säkerhetskommitté. 
Mattias: tar fram ett styrdokument som beskriver hur vi kommunicerar med press och media
Anette: kontakta Daria angående hennes aktivitet i styrelsen
Anette: skall påbörja uppstädning av dropboxen

14. Mötet avslutas

För protokollet, datum och ort
Ola Embreus, 2021-09-01, Uddevalla



Sekreterare                                                                       Justerare
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