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Dagordning årsmöte Bohusläns Klätterklubb 2021 
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d. två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en utses till 

sammankallande 
e. beslut om val av ombud till SKF:s förbundsmöte, årsmötet kan delegera beslutet till 

styrelsen 
 

16. Övriga frågor 
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1.1 Styrelsen 
Verksamhetsåret 2020 har för BKK, som för så många andra, blivit annorlunda. Årsmötet försköts 
tämligen kraftigt på grund av pandemien och hölls i slutet av juli. 
 
Under året 2020 genomfördes 8 protokollförda styrelsemöten.  
 
Arbetet med att styra upp vem som har det ekonomiska ansvaret för olika delar av Rimnershallen 
har gått framåt. Kontakten med kommunen är bättre än tidigare. Rimnershallen har också under 
perioder varit både helt stängd och delvis begränsat öppet, vilket är beslutat av Uddevalla kommun. 
Det är Uddevalla kommun som styrt över de restriktioner som hållts i hallen under året och klubben 
har rättat sig efter dessa. Nya grepp och rep finns.  
 
Arbetet med en aktivitetskommittée kan vi bara konstatera startades på helt fel år och detta har inte 
alls kunnat komma igång som tänkt. Inte heller blev 2020 det event-år som var planerat pga 
pandemin. En boulderträff lyckades dock genomföras förträffligt bra i början av hösten (enligt då 
rådande restriktioner). Ett antal onsdagsklättringar genomfördes, bland annat med öppnandet av en 
helt ny klippa vid Trebenareberget – vilket var lyckat! Planer fanns på ett höstmöte med firande av 
att klubben fyllde 30 år 2020, men pga restriktioner kunde det ej genomföras.  
 
E-passi friskvårdsbetalning har vi använt på prov och styrelsen har valt att avsluta denna tjänst då 
det resulterade i merarbete i bokföring och administration samt ledde till minskade intäkter för 
taggar och medlemskap.  
 
Gällande besiktning av autobelay så ska ProAccess sköta den och översyn av väggen årligen. 
 
Avsaknaden av boenden i klubbstugan och de minskande barn och ungdomsgrupperna har gett 
effekt både på ekonomin och medlemsantalet pga. att fler medlemmar från bOu-grupperna inte har 
förnyat sina medlemskap för 2021.  
 
Styrelsen följer vad som händer med vindkraftsetableringen i Bärfendal. 
 
Vi har också tänkt hur vi kan utforma hemsidan bättre. Detta arbete fortsätter.  
 
Vi har sökt kompensatoriskt stöd för corona-året. Se närmare i bokslutet. Vi har fått för alla fyra 
kvartalen. Sammanlagt 82.000 kr. 
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1.2 Access  
Med Corona-pandemin gick antalet besökare vid klipporna ner avsevärt, och därmed också de mest 
akuta accessproblemen som ju som oftast bubblar upp till ytan vid de mest välbesökta klipporna. 
 
Fokus för kommitténs arbete har under 2020 legat på att hålla koll på fågelsituationen (några nya 
klippor har tillkommit där störningskänslig fågel berörs), undersöka möjligheten att lösa 
toalettproblem och planera för att lösa parkeringsfrågan vid ett antal välbesökta klippor. 
 
Emma Asplind gjorde en insats som folkbildare och gick runt och bjöd på kaffe, pratade accesstänk 
och delade ut info vid Galgeberget på kristi himmelsfärdshelgen. Några accessrelaterade budskap 
har också kommunicerats ut i sociala medier och på hemsidan. 
 
Utöver punkterna ovan blev det inget av den planerade bergfadderträffen och de fysiska träffarna i 
kommittén har också uteblivit. Vi hoppas att det kommande året blir ett år där man kan ses på 
klippan och i sociala arrangemang igen så att kommitténs fasta punkter åter kan genomföras. 
 
Med vänliga hälsningar, Bohusläns Klätterklubbs Accesskommitté: Henrik Antonsson, Nils-Ragnar 
Gustavsson, Mattias Hallsten, Per Larsson och Jonatan Rask 
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1.3 Bro Boulder 
Verksamheten har i 2020 gått bra, trots Coronasituationen.  
 
Coronasituationen ser inte ut att ha haft några stora ekonomiska konsekvenser för Bro Boulder 
under 2020. Engångsavgifterna är jämförbara med 2019 och 2018. Under sommarmånaderna har 
det varit färre norrmän en vanligt i Bohuslän, men det ser ut till att frånvaro av dessa har uppvägds 
av inomlands semestrande och personer i närområdena som har besökt hallen. 
 
Hallen har varit i drift som vanligt fram till december då det blev beslutat på grund av regionala råd 
att reducera antalet personer som vistas tillsammans. Endast personer med personlig bricka och 
medlemskap i klubben har haft möjlighet att träna. Utan denna nedstängningen skulle troligtvis 
resultatet ha blivit 5-6000kr mer i intäkter. Konsekvensen har dock blivit att det under december 
månad var många nya medlemmar som köpte egen bricka för att fortfarande ha möjlighet att träna. 
 
Systemväggen har äntligen blivit färdigställd tack vare engagemang från några enstaka personer. 
 
Ny ljudanläggning är inköpt. 
 
7 mars var det klubbmästerskap i hallen. Stort tack till de som höll i och anordnade detta. Det var ett 
jättelyckat arrangement och vi hoppas att detta är något som vi kan fortsätta med i framtiden. 11 
mars kunde man läsa i Lysekilsposten:  
 
Bohusläns Klätterklubb anordnade klubbmästerskap på Bro Boulder i lördags. Det blev en riktig 
familjedag som började med barnklättring. På eftermiddagen var det dags att mäta teknik, kraft, 
elegans och vem som är den bästa klättraren i klubben. 
 
Under sommaren fick vi äntligen färdigmålat fasaden och samtidigt gjordes en storstädning inne i 
hallen och bakom väggarna. Uppmötet var sådär, uppslutningen var inte bättre en att knappast 1/10 
av de som har löst bricka för medlemskap i hallen deltog. Om vi i framtiden ska klara att hålla priset 
i hallen på samma nivå är vi beroende på ökat engagemang på slika sammankomster. Även om 
klubbkassan i dag är rätt stor så vill den snabbt bli tom om klubben ska köpa in dessa tjänster.  

 
På slutet av året har det också bildats en grupp som på eget ingenativ samlas och bygger leder en 
gång i månaden. Vi är tacksamma att så många som möjlig hjälper till med att bygga leder eller på 
annat sätt är med och sköter om hallen. 
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Ekonomi: 
Intäkter:     2020  2019  2018 

• Engångsavgift Bro Boulder    79 290   76 820   79 176 
• Tag (medlemskap 3-6-12 mnd) 129 150   78 475 111 200 
• Grupper        1 100            0     1 200 
• Summa    209 540 155 295 191 576 

 
Kostnader: 
 
Fasta utgifter 

• Arrendekostnader   -28 800 -28 800 -56 700 (2018+2017) 
• EL (värme, ventilation, ljus)  -29 189 -31 479 -38 217 
• Kommunala kostnader (VA, sop) -10 785  -4 423 
• Städning    -10 314 -  16 939 -12 065 
• Fastighetsförsäkring -  

Bro Boulder    -19834  -  20 000 
• Summa fasta utgifter  87 337* -107 203   97 337 

 
*kommunala kostnader ej redovisat i utdrag från styrelsen ligger troligen runt 10.000 

 
 

Variabla utgifter 

• 4110 Bro Boulder - verksamhetskostnader:   -13 107    1 566    
• 5172 Bro Inventarier:      -29 000  18 738   
• 5410 Förbrukingsinventarier:     -27 321   2  585  
• Summa variabla utgifter    -69 428  

 

 

Resultat      2020  2019  2018 

• Inkomster     209 540 155 295 191 576 
• Fasta utgifter    -97 337  -107 203 
• Variabla utgifter    -69 428  
• Överskott föregående år    36 411  ?  

Resultat     79 186   

  

Kommentarer till resultat 2020 
Några av investeringar som var planerade under 2020 har inte blivit gjorda, till exempel inköp av 
nya grepp. Detta är något som vill ha hög prioritet under 2021 da nya grepp inte har blivit inköpta 
sedan hallen öppnades 
Kommitteen rekommenderar att överskottet från 2020 på 79 186 kr vidareförs till verksamhetens 
planerade investeringar i 2021.    
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1.4 Bult  
Åtgärdat yin och yang på Välseröd 
Ny bult på Stora väggen, Välseröd. 
Kollat över Holländaröd och bytt några ankare. 
 

1.5 Rimnershallen  
Jag, Fridolin, blev invald som suppleant i klubbens styrelse år 2020. Det mesta av mitt arbete i 
Rimnershallen har handlat om att organisera och få många praktiska saker gjorda. Det har bland 
annat inneburit att laga saker, att köpa in ny utrustning, att sätta upp information och att se till att 
väggarna och utrustningen kontrolleras. Många av dessa saker hade inte gjorts på några månader, 
därför uppskattades relativt små saker som en ny dammsugare och nya rep. 
 
Trots covid-19 hölls hallen för det mesta öppen under 2020, men den var också stängd i perioder. År 
2020 kunde vi (i brist på medlemmar som kunde hjälpa till) tyvärr bara erbjuda väldigt få 
gruppbokningar och inga tillfällen för prova-på klättring. I synnerhet det sistnämnda är självklart 
väldigt tråkigt eftersom det gör det svårare att få nya medlemmar. Däremot lyckades vi skruva ner 
grepp och bygga nya leder på både vår repvägg och bouldervägg, särskilt boulderväggen blev 
väldigt bra. Även medlemsklättringen på torsdagar har rullat på och stämningen bland våra aktiva 
medlemmar i allmänhet har varit god. 
 
Från Barn och ungdom Rimnershallen 
Året började som vanligt med två ungdomsgrupper och en barngrupp. 
I februari/mars blev Covid-19 spritt och uppmärksammat i samhället och en del föräldrar valde att 
ta bort sina barn ur klättringen. Framför allt barngruppen minskade kraftigt. 
Kommunen valde sedan att ha Rimnershallen stängd under en period av nio veckor. 
 
Det finns ett behov av nya ledare till grupperna, då det har varit omsättning på dessa. I nuläget är 
det tre st som är aktiva. Det finns även behov av ny administratör för kölistan, den nuvarande slutar 
till sommaren. 
Det har varit ett konstigt år med restriktioner och mindre möjlighet att göra resor och utflykter med 
destination klättring. Men dom som varit på plats har klättrat med stor motivation. 

1.6 Stugan 
Året 2020 var ett annorlunda år i klubbstugan. Stugan var helt stängd för alla besökare under en 
period på våren, och sedan öppen endast för medlemmar i klubben. 
Kommitténs arbete har gått på sparlåga 2020 och endast bestått av akut skötsel av stugan. 
En stor post har tyvärr uppkommit då mössen gnagt sönder vacuum-membranet i toalettpumpen vid 
två tillfällen. Därav håller vi på att se över musbekämpningen i stugan. 
 
Förvaltningsberättelse 2020 
Under 2020 har arbetet med ekonomin till stor del handlat om att täcka upp för de minskade intäkter 
pandemins restriktioner har medfört och göra investeringar i de verksamheter som är viktiga för 
klubben. Vi har vid tre tillfällen under året sökt kompensationsstöd från riksidrottsförbundet och har 
där erhållit ett viktigt bidrag för verksamheterna. Rimnershallen har fått nya rep, grepp och en 
besiktning av klätterväggen har genomförts, denna kostnad har inte belastat klubben. Bro Boulders 
systemvägg har delvis finansierats av ett anläggningsbidrag från Idrottslyftet, Svenska 
Klätterförbundet som vi fick under hösten 2019. 
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Ekonomisk rapport 
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Revisionsberättelse 2019 
Revisorerna redogör på årsmötet för deras arbete. 

 
 

  



 

 

14 

2 Verksamhetsplan (V.P) BKK 2021 

2.1 Styrelsen  
För 2021 kommer styrelsen verka för att vi ska kunna hålla igång våra verksamheter så gott det går i 
enlighet med gällande restriktioner från FHM. 

Vi kommer sträva efter att barn- och ungdomsverksamheten ska komma igång så fort 
restriktionerna medger.  

Arbete med Access och förvaltning av våra lokaler är prioriterad verksamhet (då vi inte tror att 
events kan komma högt i prioritering ej heller under 2021 pga. pandemin). 

Vi ser inte att event och kursverksamhet är något som kommer kunna genomföras fullt ut i år med 
tanke på pandemin. Ifall möjlighet finns till medlemsträffar eller andra events till sommaren ser vi 
gärna att det genomförs men inga större kostnader för detta kommer budgeteras. 

Vi kommer bevaka ev utveckling av Rimnersområdet i Uddevalla för ev utökning av klättrerytor.  

Vi kommer implementera digital närvarorapportering för barn- och ungdomsgrupperna. 

 

2.2 Access 
I väntan på detta planeras under våren att genomföra en digital avstämning med bergfaddrar, starta 
igång arbetet med anläggande av parkeringar samt att fortsätta bevakning av fågelfrågan och hålla 
kontakten med ornitologiska organisationer. 

 
2.3 Bro Boulder  
2021 är det första året klubben kan räkna med ”normaldrift”, utan stora investeringar eller eftersläp 
i åtgärder från byggnationen. Inkomster för Tag ( 3-6-12månader) täcker de fasta driftskostnaderna 
för hallen.  
 
Inkomster från engångsavgifter kan förslagsvis användas för att investera i att utveckla hallen, samt 
sätta av pengar för framtida investeringar t.ex. gällande underhåll.  
 
Under 2021 har kommittén som mål att investera i inköp av nya grepp, då detta inte har gjorts sedan 
hallen öppnades.  
 
Vi planerar att skylta vid vägen som visar vart hallen ligger.  
 
En extra mutterknack samt stege ska köpas in, detta så flera kan bygga leder samtidigt.  
 
Det vill fortfarande vara ett behov att göra en reell storstädning i hallen minst en gång om året. 
Beroende på hur Corona situationen utvecklar sig satsar vi på att få genomfört detta också under 
2021. 
 
Slutligen, om 2021 hade varit ett normalår så skulle troligtvis intäkterna från engångsavgifterna 
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vara ca 80.000kr. I och med den stora osäkerheten kring den pågående pandemin har vi valt att inte 
budgetera med någon inkomst på engångsavgifter under 2021. Vi hoppas självklart att vi så snart 
lagstiftning och restriktionerna öppnar för det att vi kan återgå till normal drift.  
 
  



 

 

16 

Bro Boulder Budget 2021 
Intäkter: 
Engångsavgift Bro Boulder   0* 
Tag (medlemskap 3-6-12 månad)  135 000 
Totalt inkomster 2021    135 000 
 
Fasta kostnader: 
Arrendekostnad     -28 800 
EL      -35 000 
Kommunala kostnader (VA, Sophämtning) -11 000 
Fastighetsförsäkring    -20 000 
Städning     -20 000 
Reparation och underhåll   - 10 000 
Förbruksmateriell (toapapper etc)  -5 000 
Total fasta kostnader    -129 800 
 
Planerade investeringar: 
Skyltning vid landsväg 162   -10 000 
Grepp     -60 000 
Ledbyggare workshop   -10 000 
Högtalare    -5000 
Trinett     -10 000 
Utomhusbelysning   -2000 
Stege och knack   -5000 
Bänk     -4000 
Tryckluftskompressor   -2500 
Totalt investeringar    -112 000 
 
Överskott /underskott 2020    
Avsättning till underhåll och investeringar  
Resultat överskott/underskott   -106 800 
Ackumulerat överskott från tidigare år  ** 36 411kr (2019),  

79 186 kr (2020) 
 
Resultat 2019-2021    8 797 kr 
 
* på grund av ovisshet om vi får öppnat hallen för allmänheten under 2021 är det inte budgeterat 
med inkomster från dagspass. Vi planerar att öppna hallen för dagspass så snart corona situationen 
ger möjligheter till det, och detta vill da ge ett positivt bidrag på budgeten.  
 
** Överskott från Bro Boulder har under 2019 och 2020 inte blivit avsatt på ett eget konto, men 
placerat i den stadig växande klubbkassan.  
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2.4 Bult  
Börja med Hallinden 

 

2.5 Rimnershallen  
 

2.6 Stugan  
Under 2021 planerar kommittén i första hand att fortsätta med den löpande verksamheten i stugan 
och fortsätta musbekämpningen. Förutom det ämnar vi göra följande: 
Renovera fönster 
Underhålla vägen och parkeringen 
Renovera golvet i vardagsrummet 
 
Fönsterrenovering 20 000 
Väg och parkering 10 000 
Golvet 5 000 
Löpande underhåll 10 000 
Underhåll VVS 10 000 
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3 Budget BKK 
Intäkter 

     
Kommentar 

Bro Boulder inträde engångs 
 

0 
 

Ovisshet kring coronasituationen 
Bro Boulder tag 

  
135 000 

  

Bro Boulder 
kurser/grupper/event 

 
0 

  

Rimnershallen tag/dagkort 
 

60 000 
 

Oklart hur mycket kommunen låter hallen vara öppen 
Rimnershallen B&U 

  
35 000 

 
Troligen kommer barn och ungdomsverksamhet  
att prioriteras 

Kurser 
   

0 
 

Inomhuskurser väldigt ovisst 
Stug och tältavgift 

  
50 000 

 
Halverat genetemot ett vanligt år 

Medlemsavgift 
  

150 000 
  

Bidrag LOK/aktivitetsstöd  
 

10 000 
 

Troligen lite lägre deltagarantalet sjunkit pga corona  
samt att ett nytt inrapporteringssystem  

Bidrag SKF/Riksidrottförbundet 
 

60 000 
 

Grepp till Bro Boulder (Idrottslyftet) 
Summa intäkter 

  
500 000 

  
       

Kostnader 
     

Bro Boulder städ 
  

20 000 
  

Bro Boulder 
VA/sopor 

  
11 000 

  

Bro Boulder 
underhåll 

  
10 000 

 
Reparation och underhåll 

Bro Boulder arrende 
  

28 800 
  

Bro Boulder el 
  

35 000 
  

Bro Bulder förbrukningsinventarier 5 000 
 

Toapapper, tvål, handsprit, fika till städdag 
Bro Boulder inventarier 

 
108 500 

 
(troligen felräkning i BB budget) * grepp, skylt, högtalare, 
ledbyggarworkshop, trinett, utomhusbelysning, 
 stege/skruvdragare, köksbänk, kompressor 

Försäkring Bro Boulder 
 

20 000 
  

Rimnershallen hyra 
  

40 000 
 

Troligen viss reduktion för pandemin 
Rimnershallen underhåll 

 
5 000 

  

Stuga el 
   

12 000 
 

Lägre än vanligt men troligen är stugan stängd 
Stuga sotning 

  
1 700 

  

Stuga sophämtning 
  

11 000 
 

Sopor, tömning av tanken 
Stuga övriga 
fastighetskostnader 

 
4 500 

 
Fiber 

Stuga reparation/underhåll 
 

45 000 
 

Fönsterrenovering, golv, reparation vvs, väg och parkering 
Stuga förbrukningsinventarier 

 
2 500 

 
Möbler och inredning inomhus, papper, diskmedel,  
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köksredskap 
Stugan försäkring 

  
8 000 

  

Access 
   

50 000 
 

Parkeringar 
Bult 

   
2 000 

  

Arvodering 
tränar/idrottsutövare 

 
5 000 

  

IT-tjänser 
   

4 000 
 

Bl.a. Visma 
Medlemsavgift SKF 

  
50 000 

  

Redovisningstjänster 
  

25 000 
  

Möteskostnader och 
administration  

10 000 
 

Fika till ex. städdag 

Utbildningskurser, events 
 

5 000 
  

Lägerverksamhet 
  

0 
  

Övrigt/buffert 
  

12 000 
  

SUMMA 
KOSTNADER 

  
500 000 

  

 

Kommentar på budgeten för 2021 

Budgeten är baserad på resultatet för 2020 och det budgetar som inkommit från respektive 
kommitté. Bedömningen är att pandemins restriktioner kommer påverka ekonomin på samma sätt 
som förra året. Osäkerhet råder kring eventuella bidrag som kommer kompensera minskade intäkter. 
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4 Motioner 

Motion 1 
 
Separat konto för inkomster till Bro boulder. 

Vi i Bro boulders kommitté ser en fördel med ett separat konto för bro boulder där inbetalningar för 
gymmet går direkt till detta konto. 

Fördelarna är att vi i realtid skall kunna se hur just gymmets ekonomi ser ut, hur våra beslut 
påverkar antal besökande och kunna på så vis ta snabbare och bättre beslut därefter. 

Kontot i sig är inte låst till bro boulder utan är en del av klubbens inkomster och tillgångar. 

 

Styrelsens svar: 

Styrelsen är positiva till andemeningen i motionen men ser problem i merarbetet det skapar kring 
administration och bokföring med ytterligare bankkonton att administrera.  

Bro Boulders resultat bokförs löpande av den ekonomiska administratören och den löpande 
bokföringen kan ses i vår bokföring-och faktureringsprogram VISMA. 

Styrelsen förslår: 

Att: Motionen avslås i helhet. 

Att: En representant från Bro Boulder resp Stugkommiten ges möjlighet till att få ett användarkonto 
med läsbehörighet i VISMA för att där kunna ta del av den löpande bokföringen och därmed kunna 
ha löpande koll. 
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Motion 2 
Eget sparkonto för verksamheterna. 

 

Eget sparkonto för verksamheten där överskott från verksamheten blir placerad. Verksamheten har 
ett behov av att bygga upp en ekonomisk buffert för att klara av större reparationer och underhåll. 
Detta gäller t.ex byte av värmepumpar eller ventilationsaggregat, eller att hålla en normal drift ett år 
som 2020, där man använder det ackumulerade överskottet till att vidareutveckla och driva hallen. 

 

Detta skulle också ge transparens i ekonomin gällande hallen för klubbens medlemmar. Det ger en 
möjlighet att se hur verksamheten bär sig över tid. Detta kan också underlätta för att ta beslut om 
nödvändiga reinvesteringar, utan att detta negativt drabbar ekonomisk för andra intressen klubben 
har. Samt att det underlättar för att justera prisnivån i hallen. 

 

Styrelsens svar  
Styrelsen delar motionärens åsikt om att klubben är i behov av att bygga upp en ekonomisk buffert 
för att klara större reparationer underhåll och vidareutveckling av våra fastigheter och att klubben 
behöver ha ett kontinuerligt sparande för att uppnå detta. 
Styrelsen anser att ett sparkonto för underhåll och större reparationer bör vara något som berör båda 
våra fastigheter som klubben äger och driver, dvs klubbstugan och Bro Boulder. 
Att ekonomiska intressen kan ställas mot varandra är alltid en risk, men det krävs också en 
prioritering som ska göras mellan respektive kommitté och styrelsen lämpligtvis genom en budget. 
Styrelsen ser BKK gemensamma verksamhet som en helhet. 
Styrelsen har genom samtal med klubbens ekonomikonsult kommit fram till att ett rimligt sparande  
årligen bör uppgå till minst 200kr/kvm för respektive fastighet. 
 
Styrelsen föreslår: 
Att motion 2 avslås 
Att styrelsen skapar ett sparkonto ”Underhåll lokaler” 
Att göra en engångsöverföring på 300 000:- i år 2021, till detta konto. 
Att årligen göra en överföring om minst 60 000:- till detta konto. Summa därutöver beslutas av 
styrelsen. 
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5 Valberedningens förslag 
Valberedningens Rapport 2021 
  
  
Verksamhetsåret susar fram i rask takt, och det har blivit dags för valberedningen att komma med 
ett nytt förslag för styrelse. 
  
Om vi tittar på den avgående styrelsen så har vi som följer: 
Fridolin Helmig har valt att avträda sin roll som suppleant i förtid. 
Stina Norén Har valt att tacka för sin tid i styrelsen. 
Ida Fredriksson Har också valt att Tacka för sig och lämna platsen som ordf. 
  
Bosse Säll och Ola Garnwall valdes på två år vid förra årsmötet och sitter således kvar ett år till. 
  
Valberedningens uppdrag har alltså varit att ersätta: 
Ordförandeposten 
Två Ledamotsposter 
Samt Två Suppleantposter 
  
  
Valberedningens förslag till Årsmötet är som följer: 
  
  
Att Välja Mattias Hallsten som Ordförande för en period på 1 år 
Att Välja Marianne Ahnlund som Ledamot för en period på 2 år 
Att välja Anette Kinde som ledamot för en period på 2 år 
Att välja Daria Marcello som Suppleant för en period på 2 år 
Att välja Ola Embreus som Suppleant för en period på 2 år 
  
 


