
Bohusläns Klätterklubb

Protokoll styrelsemöte

Datum: 2021 09 05
Plats: Villa bro 
Tid: 17:00
Närvarande: Mattias Hallsten, Anette Kinde, Marianne Ahnlund, Ola Embreus, Bosse Säll

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande 
Mattias Hallsten

3. Val av mötessekreterare 
Ola Embreus

4. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs

5. Val av justerare
Mattias Hallsten och Bosse Säll

6. Genomgång av förra mötets protokoll
Samtliga punkter från föregående möte har genomförts.

7. (Ekonomisk rapport) 
Kassören är inte här, men ordförande känner inte till att några signifikanta utvecklingar skett.

8. Evt rapport från kommittéer 
Rimnershallen: behöver köpa mer utrustning i form av grepp och skor. Enligt kassör (via chatt 
under mötet) är det godkänt då det tillåts av budgeten.

9. Ungdomsklättringen och prissättning i klätterhallarna
Huvudtränare på Bro boulder, som ansvarar för en barngrupp, får årstagg från och med start 
på nästa termin, och huvudtränare på Rimnershallen ska få årstagg från och med den är 
terminen.

Barngrupperna kostar olika mycket i Rimnershallen (medlemskap+700 per termin) och i Bro 
boulder (enbart medlemskap). I samarbete med kassören tar vi snarast fram en plan för hur 
vi ska justera priserna. Förslag: 400 kr i terminsavgift på Rimnershallen från och med den här 
terminen, och höjd terminsavgift på Bro boulder men vilket kommer bli aktuellt först från och
med nästa termin och ska diskuteras med Bro boulder-gruppen.

Nästa möte (med kassör på plats) diskuterar vi hur vi ska uppmuntra barn (och föräldrar) i 
grupperna att klättra mer utanför träningarna, exempelvis via familjetagg eller rabatterade 
inträden till barnen som är med i grupperna. 
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10. Förbundsmöte 25-26/9
Mattias informerar från möte med förbundet angående förbundsmötet som hålls i Brodalen i
september: det ska erbjudas 3-4 aktiviteter på lördagen och 3-4 aktiviteter på söndagen. 
Petzl kommer sponsra evenemanget, och därför kommer Said, Hannes och Nicki som 
representerar Petzl att vara på plats och eventuellt hålla 'clinics'. Ytterligare aktiviteter ska 
hållas inklusive utomhusklättring, och vi planerar att sprida ut folk pga covid och access; det 
uppskattas komma upp till ca 50 deltagare. En liten avgift kommer att tas ut för deltagare 
vilket ska täcka middagen på lördagkvällen. Vid dåligt väder ska vi försöka hålla klättring i Bro 
boulder. Tyvärr får vi troligtvis inga upphetsande internationella gästtalare, där Hazel Findley 
efterfrågades men som inte kunde p.g.a. covidrestriktioner. Vi har föreslagit ett seminarium 
med förbundets säkerhetskommitté. Klubben behöver bistå med guidning till klippor och kan 
eventuellt visa upp två nyutvecklade berg. 

Marianne kollar med yogainstruktörer om att hålla pass vid mötet som en ytterligare 
aktivitet.

11.  Övriga frågor
Inga övriga frågor.

12. Nästa möte och arbetsuppgifter tills dess 
Bosse: Ska se över namngivning av styrelseprotokoll i dropboxen.
Alla: Ska gå igenom nya bergutvecklingsdokumenten och ge återkoppling.
Mattias: Till dagordningen inför nästa styrelsemöte läggs en punkt för att diskutera 

incitament till barngruppsdeltagare att klättra mer.

13. Mötet avslutas

Nästa möte: 3e Oktober 2021 på Bro boulder och Skype 18:00.

För protokollet, datum och ort
Ola Embreus, 2021-09-06 Stenshult

Sekreterare                                                                       

Justerare
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