
Bohusläns Klätterklubb 

Styrelsemöte 122

Datum: 2021 12 05
Plats: Klubbstugan+digitalt
Tid: 1800
Närvarande: Mattias Hallsten, Ola Embreus, Anette Kinde, Bosse Säll, Marianne Ahnlund, Ola 
Garnwall

1. Mötet öppnas
Mattias öppnar mötet.

2. Fastställande av dagordning 
Flyttar punkten rapport från kommittéer till punkt 7
Arbetsordningen läggs under punkten övriga frågor och tas i mån av tid.

3. Val av justerare jämte Ordförande
Anette Kinde
(Bosse kollar på Kivra)

4. Genomgång av förra mötets protokoll
Föregående mötesprotokoll lästes igenom gemensamt.  Mötet lägger protokollet till 
handlingarna.

5. Ekonomisk rapport
680 000sek på kontot.
Uppföljning av budget: Ola går igen de poster som är av betydelse. Inget anmärkningsvärt 
endast löpande kostnader.
Kontot för ”fondering” är skapat, överföringen är dock inte gjord än men Ola G skall göra 
den enligt beslut på årsmötet när uppgifter inkommit från kommittéerna. 
Ola informerar om att kontot för accessarbete med pengar från föraren nollas så att det 
syns att vi använder pengarna till det som det är tänkt.

6. Rapport från kommittéerna
Rimnershallen/Bro Boulder
Ola E tar upp att vikten av att söka pengar från förbundet för ledarutbildning.
Årsavgiften: BB Hugo menar att barnklättringen skall gå plus minus noll. Medlemsavgiften 
ingår.
Styrelsen har tidigare tagit beslut på att jämna ut skillnaden mellan Bro Boulder och 
Rimnershallen. Detta grundar sig i att styrelsen inte kan se det rimliga i att viss barn och
ungdomsklättring kostar flera hundra kronor medans andra är gratis. Styrelsen enas om en 
terminsavgift på Bro boulder barnklättergrupper på 250 kr.

Styrelsen beslutar: 250kr/ termin på Bro Boulder och 400kr/termin för barn- och 
ungdomsklättringklättring i Rimnershallen.
Vi är en klubb för alla medlemmar därav beslut.



På dagens möte: vi måste kunna motivera varför vi tar betalt när vi har 680 000 på kontot.

Ola E har fått en enkät från Uddevalla kommun om klubbens behov i Rimnersområdet. I 
dagsläget har vi svårt att motivera större ytor och liknande då det främst är antalet 
engagerade ledare och ledbyggare som begränsar. Dock kan vi ändå önska, men förklara 
situationen.
En sak som man skulle kunna motivera utbyggnad med är att idag sker många tävlingar på 
boulderväggar, vilket inte är lämpligt att anordna på den nuvarande boulderväggen i 
Rimnershallen. Därför kan en bättre bouldervägg vara ett önskemål.
Inget beslut tas nu.

Bro boulder 
se ovan
Klubbmästerskapet på Bro Boulder var en kanontillställning, både barn och vuxen.

Accesskommittén 
Bergsutvecklingsdokumentet är hanterat såsom förra möte kom fram till.
 
Stugkommittén 
Inget nytt. Vi konstaterar att vi måste jobba vidare med engagemanget i att driva stugan. 
Mattias har gjort ett mailutskick till medlemmar för att informera om behovet.

7. Klubbkvällar
Marianne berättar om möte med Lena på Villa Bro. Pris 500 kr/kväll. Föreslag är 4 kvällar. 
Förslag är att dra igång i slutet på januari. 
Vi gör poster med fyra tillfällen i stöten.

Beslut att ta:
Skall vi köra igång? JA
Får det kosta 500+fika? JA
Öl från Clas Mossberg?  Vi separerar klubbens arr och pubkväll då klubbevenemang inte 
skall involvera alkohol.
Mötet spånar på olika aktiviteter och teman.

8. Arbetsordning
Ola E och Bosse S tar fram ett förslag till nästa möte

9. Arrende
Anette K och Hugo har träffat Lena Mossberg angående:
Dela på tre
Vattenmätare
Vi skriver inte om avtalet utan endast det som är ändrat.
Ändringarna börjar gälla från och med första januari.

Linus Kulstad kommer omgående att installera en vattenmätare.



Vi skall vara bättre på att kommunicera event som sker, från båda håll.
Anette skickar ut de nya ändringarna.

10. Repvägg Brodalen
Hugo hade fått en idé. Klubben bygger en idrottshall med en repvägg, som man sedan kan 
hyra ut till exempelvis till kommunen.
Hugo frågade om han kan få tillåtelse att sondera terrängen: Styrelsen sa ja till detta, att 
sondera.

11. LOK
Ola G informerar om att rapporteringen sker digitalt.
Rapporteringen funkar inte så bra, hur skall vi göra?
Detta måste funka.

12. Ny hemsida
Ola G: Hemsidor i idrottonline avvecklas från och med 1/1 2023. Klubben måste under 2022
se till att vi har en host och en hemsida.
Detta ska tas med i budgetarbetet.
Mattias skall på ett möte med ordförande runt i landet och ska ta upp frågan om hur 
klubbarna kan lösa detta.
En punkt för verksamhetsplan. 

En arbetsgrupp som tittar på vad som behöver göras för att klubben skall ha en hemsida 
och beskriva vad det skulle kosta. Det viktigaste är att det blir bestående och 
användarvänligt för föreningen.
Vi inväntar att Mattias har varit på mötet med andra ordförande och hör om det finns 
några kommande lösning

Det har kommit in synpunkter på att det verkar krångligt att köpa tag, särskilt på 
Rimnershallen. Tydligare information behövs på den nya hemsidan.

13. Övriga frågor
Dropbox
Påtalas att vi skall påminna om medlemsavgiften.
Tas upp att om man inte har råd skulle klubben kunna ha en fond som man kan söka hos. 
Ola har förslag på en resa till Rjukan, är på g.

14. Nytt möte 9/1 -22

Aktiva arbetsuppgifter och beslut
Datum Titel Ärendebeskrivning Föredragande Verkställare Verkställs innan

20211114
Behov I 
Stugkomm.

Mejla medlemmar om att det behövs 
engagemang i klubbstugan Mattias 211205

20211114
Fråga om 
allemansrätt

Kontakta Länsstyrelsen/SNV om vad som 
gäller för access Bosse 211205

20211114 Klubbkvällar Ta fram förslag på upplägg Anette 211205

20210411
Underhållspl
an

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

20210411

Underhållspl
an 
kommittéer

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



20210411
Budgetuppf
öljning Följ upp budget inom ett halvår Styrelsen Styrelsen klar

20211003

Stugkommitt
é på 
styrelsemöt
e

Stugkommittén skall bjudas in till nästa 
styrelsemöte Styrelsen Mattias Klar

20211003

Nya 
bergsutveckl
ings-
riktlinjer

Förmedla styrelsens förslag på mottaggare
för remissutskick till accesskommittén 
+Alexej Sebastian och Rickard Styrelsen Anette 211205

20211003

Informera 
om beslut 
B&U

Tränargruppen ska informeras om 
styrelsens rekommendation att kontakta 
deltagare/föräldrar Styrelsen Ola E Klar

20211003
Städ av Bro 
boulder

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

Mattias & 
Marianne Klar

20211003

Ickebinär/
trans 
träningsgrup
p

Fråga (genom Marianne) som ska 
behandlas på styrelsemöte. Alba B

Mattias & 
Marianne

2021-11-14
2021-12-05

20211003

Revidering 
arbetsordni
ng

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 21-
12-05

För protokollet, datum och ort
Bosse Säll. 211205 Trollhättan

Sekreterare                                                                       Justerare

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