
Bohusläns Klätterklubb 

Styrelsemöte 120

Datum: 2021 10 03
Plats: Digitalt
Tid: 1800
Närvarande: Mattias Hallsten, Ola Embreus, Anette Kinde, Bosse Säll från punkt 4.

1. Mötet öppnas
Mattias öppnar mötet efter att vi löst klassiska tekniska problem med det digitala mötet.

2. Val av mötesordförande 
Mattias Hallsten

3. Val av mötessekreterare 
Ola Embreus

4. Fastställande av dagordning 
Bosse Säll kommer in i mötet.
Den innan mötet föreslagna dagordningen fastställs med tillägg av den ’övriga frågan’ om 
arbetsordning.

5. Val av justerare
Mattias Hallsten och Anette Kinde

6. Genomgång av förra mötets protokoll
Föregående mötesprotokoll lästes igenom gemensamt. Arbetet med organisering av dropboxen 
har ej hunnit avslutas som planerats, utan kommer att vara ett pågående arbete. 
                 

7. Ekonomisk rapport
Ekonomin är god, och medlemsantalet stiger fort i samband med uppstart av barn- och 
ungdomsgrupperna på Bro boulder och Rimnershallen. Möte har hållts mellan kassör och Hugo i 
Bro boulder-kommittén angående ekonomiuppföljning, där vi nu betalar 99 kr/månad för ett 
extrakonto i vårt ekonomidatasystem med enbart läsrättigheter så att Bro boulder kan få bättre 
insikt i ekonomin ”i realtid”.

8. Rapport från kommittéerna
Rimnershallen: Barn- och ungdomsgrupperna har nu startat upp, hallen har storstädats och skor 
och säkringsutrustning har kompletteringshandlats.

Bro boulder: Barngrupperna är igång och det har köpts in nya barnvänliga grepp. Arrendeavtalet 
med Villa Bro ska omförhandlas, då det inte längre är aktuellt efter att co-bro byggdes. Möten 
kommer att hållas i november mellan Hugo, Ola G, Anette och Lena på Villa Bro. 

Accesskommittén: Vi har anlagt en ny fin parkering vid Binghult. Styrelsen har gett återkoppling på 
bergsutvecklingsdokumentet och det är snart redo att skickas ut på remiss till aktiva 
bergsutvecklare i området. Accesskommittén har bett styrelsen att ta fram en lista av namn på 



relevanta utvecklare. Vi föreslår:
- Dag Kolsrud
- Joakim Olofsson
- Johan Svensson
- Niklas Björnerstedt
- Ulrika & Jan Pålsgård
- Marcus Sköldstam
- Said Belhaj

Vi ska uppmana att det förmedlas till dessa att vi inte garanterar att deras synpunkter kommer att 
tas hänsyn till i det slutgiltiga dokumentet.

Stugan: Kommunen vill fortfarande ha dokumentation från den senaste avloppsrenoveringen. 
Stugkommittén ska kontakta de som utförde det arbetet innan nästa styrelsemöte. Stugkommittén 
ska bjudas in till nästa möte så att vi kan diskutera hur deras arbete fortlöper samt introducera oss 
för varandra.

9. Städ av Bro boulder
Då Marianne inte hann till mötet avhandlas detta istället vid annat tillfälle.
 

10.  Åtgärder för att öka klättring hos inomhusgruppdeltagare
I syfte att öka mängden klättring och engagemang hos deltagarna I barn- och ungdomsgrupperna 
föreslås det att klubben ska sänka priset för årstaggl ar för deltagarna.

Styrelsen är mycket positivt inställda till att arbeta mot det här syftet. Styrelsen beslutar dock att 
inte justera priserna för årstaggar då det inte är uppenbart att det skulle uppnå den önskade 
effekten då priserna redan är förhållandevis låga, och att det kan finnas andra faktorer som 
påverkar varför barnen inte klättrar mer. Exempelvis: sysslar med andra aktiviteter (sport, musik, 
scouting, …), är mer intresserade av den sociala aspekten av träningarna eller har svårt att ta sig till 
gymmet oftare av andra skäl.

Istället uppmuntras ledarna I barn- och ungdomsgrupperna att sondera vilka förändringar som 
skulle behövas för att öka klättrandet hos de unga, exempelvis via enkät eller annan 
kommunikation med deltagare eller deras föräldrar. 

Det är möjligt att andra åtgärder kan vara minst lika effektiva för att uppnå syftet, som till exempel 
aktiviteter I hallen I stil med “öppen barnklättring” där barn uppmuntras att komma och klättra 
utanför träning, men där en klubbrepresentant är närvarande för att välkomna och guida klättrare 
men utan att hallen stängs för övriga.

Styrelsen är skeptiska till att göra årstaggar gratis på grund av ökad risk för taggmissbruk I samband
med att många fler taggar kommer I omlopp, samt den extra administrationen det medför.

11.  Övriga frågor
11a. Förslag/idé/fråga från Alba 

Då Marianne inte hann till mötet avhandlas detta istället vid annat tillfälle.



11b. Arbetsordning och styrelsens rutiner
Alla styrelsemedlemmar ska gå igenom arbetsordning och anteckna/kommentera punkter de inte 
förstår, inte håller med om, håller med om och tycker bör följas bättre, eller tycker kan 
förtydligas/förbättras. Under mötet gjordes detta gemensamt fram till sida 3 punkt 
“Årsredovisning” där Bosse förde styrelsens gemensamma anteckningar. 

Styrelsen har som mål att arbeta fram en ny arbetsordning som skall följas.

Det beslutas att en beslutsliggare ska tas fram (och täcka från och med hela det här 
räkenskapsåret) och börja användas. Beslutsliggaren skall vara ett levande dokument som ska 
agera som loggbok för den här styrelsens (och framtida styrelsers) aktiviteter och beslut. Detta ska 
göra det lättare att följa upp arbetsuppgifter samt fungera som historisk dokumentation. 
Lämpligtvis ska mötessekreteraren uppdatera denna efter varje styrelsemöte.

11c. Anettes idé om fler aktiviteter I klubben
För att skapa ökad klubbgemenskap bör vi anordna klubbkvällar, som kan ha olika innehåll som 
exempelvis bild- och filmvisning eller föredrag på olika teman. Ämnen kunde vara resor, hälsa och 
träning, klättring I andra områden, access, osv osv. Det ska inte vara så ambitiöst, utan vi vill skapa 
en avslappnad stämning där klubbmedlemmar umgås och bjuds på underhållning.

Möjligheten att använda co-bro för den här typ av återkommande aktivitet ska tas upp med Lena 
under ett framtida möte. 

Styrelsen behöver efter det hitta någon som kan ta fram “infrastrukturen” för hur inbjudningar ska 
fungera, hur vi bokar lokal med mera så att arrangöre(n/rna) av klubbkvällarna bara behöver fylla 
på med innehåll. Sedan ska styrelsen (med fler?) ta fram en lista med förslag på aktiviteter för att 
sparka igång det. 

Målet är att få igång klubbträffar till våren 2022 som en återkommande aktivitet, med initial 
ambition att det ska pågå under ett halvår.

12. Nästa möte och arbetsuppgifter tills dess 

Aktiva arbetsuppgifter och beslut
Datum Titel Ärendebeskrivning Föredragande Verkställare Verkställs innan

20210411 Underhållsplan
Styrelsen ska ta fram en 
underhållsplan för klubben Årsmöte Styrelsen Nästa årsmöte

20210411
Underhållsplan 
kommittéer

Kommittéerna skall komma in med 
en lista på underhållskostnader över 
20 Tkr på fem års sikt Styrelsen Ola G

20210411 Budgetuppföljning Följ upp budget inom ett halvår Styrelsen Styrelsen 2021-10-11

20211003
Stugkommitté på 
styrelsemöte

Stugkommittén skall bjudas in till 
nästa styrelsemöte Styrelsen Mattias 2021-11-14

20211003

Nya 
bergsutvecklings-
riktlinjer

Förmedla styrelsens förslag på 
mottaggare för remissutskick till 
accesskommittén Styrelsen Anette 2021-11-14

20211003
Informera om 
beslut B&U

Tränargruppen ska informeras om 
styrelsens rekommendation att Styrelsen Ola E 2021-11-14



kontakta deltagare/föräldrar 

20211003
Städ av Bro 
boulder

Fråga (genom Marianne) som ska 
behandlas på styrelsemöte. Bro boulder

Mattias & 
Marianne 2021-11-14

20211003 Transgrupp
Fråga (genom Marianne) som ska 
behandlas på styrelsemöte.

Alba B (för Bro 
boulder?)

Mattias & 
Marianne

2021-11-14

20211003
Revidering 
arbetsordning

Arbetsordningen ska läsas igenom 
och förslag tas fram på hur den ska 
revideras så att styrelsen kan följa 
den. Länk till arbetsordning Styrelsen Styrelsen 2021-11-14

Nästa möte föreslås hållas den 14e november kl 18:00, plats obestämd.

13. Mötet avslutas
Mattias tackar för deltagandet och stänger mötet.

För protokollet, datum och ort
Ola Embreus, 2021-10-03, Uddevalla

Sekreterare                                                                       Justerare

https://www.bohuskk.se/globalassets/bohuslans-klatterklubb---klattring/dokument/arbetsordning-version-2011-11-19.pdf?w=900&h=900
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