
 

 

 
Bohusläns klätterklubb 

Org. nr: 863000-8988  
Styrelsemötesprotokoll 

 

 

Sida 1 av 10 

Styrelsemöte 127 
Datum: 2022-04-03 och 2022-04-10 
 
Plats: Digitalt och CoBro (fysiskt) 
Tid: 19.00 – ca 21.00 
Närvarande 2022-04-03: Anette Kinde, Ola Embreus, Marianne Ahnlund, Annie Svensson, 
Staffan Niemi, Jonas Wallin och Bosse Säll  
Närvarande 2022-04-10: Anette Kinde, Ola Embreus, Marianne Ahnlund, Annie Svensson, 
Staffan Niemi och Jonas Wallin 
 

1. Mötet öppnas 
Anette öppnar mötet. 
 
2. Fastställande av dagordning 
2022-04-03: Förslag på dagordning delades till de närvarande den 1 april. En ny fråga 7 g v 
“Nordic youth camp” lades till strax innan mötet.  
Staffan föreslår en övrig fråga om styrelsens interna kommunikationsvägar (Whatsapp, mail). 
Mötet godkänner dagordningen med dessa ändringar, men att vi inte går igenom den i 
nummerordning, utan prioriterar brådskande ärenden först. 
2022-04-10: Fortsätter på samma dagordning med fokus på bordlagda punkter. 
 
3. Val av justerare och sekreterare  
2022-04-03: Mötet väljer Ola Embreus till mötessekreterare och Staffan Niemi till justerare. 
2022-04-10: Mötet väljer Staffan Niemi till mötessekreterare och Ola Embreus till justerare. 

4. Genomgång av mötesprotokoll 
2022-04-03: I föregående mötesprotokoll upptäcks en ohanterad punkt i agendan: Access till 
hemsidan, Fb, Dropbox, klubbmail. Läggs till i aktivitetslistan.Mötet lägger protokollet till 
handlingarna. 
2022-04-10: Genomgång av protokollet för 20220403. Inga kommentarer. Detta mötes 
protokoll läggs till det förra. 
 
5. Ekonomisk rapport 

2022-04-03: Ola och Anette har ännu ej fått fullmakter för att företräda klubben gentemot 

banken, och har därför inte tillgång till banksystemet. Ola Garnwall sköter tidskänsliga 

bankärenden under tiden. Ola och Anette ska färdigställa handlingarna och skicka in ansökan 

för fullmakt under den kommande veckan. 

Två stora utgifter under mars:  

• 32 000:- försäkringen på klubbstugan och Bro boulder  

• 50 000:- för renovering av golvet i klubbstugan (större än väntat, då stugkommittén 

ursprungligen planerat hjälpa hantverkarna mer, men fick förhinder. Planerades kosta 

30 000:-) 
 

6. Rapport från kommittéer mm 

 

6a. SKF ordförandemöte 
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Anette delar information om ett ordförandemöte arrangerat av Svenska klätterförbundet  

som hon nyligen deltagit i. Mötet handlade delvis om det kommande förbundsmötet som 

även iår blir digitalt med tre för-möten, två digitala och ett fysiskt i samband med ClimbIn i 

Göteborg.  

 

Förbundet jobbar på en IT-plattform för utbildningar och eventuellt mer, exempelvis 

förberedande teori som del av existerande praktiska kurser, anmälan och fakturering av 

kurser. Det skulle kunna bli relevant för klubben om vi arrangerar mer kurser.  

 

Kansliet informerade även om stöd att söka: 

- Återstartsstödet om upp till 70 kkr finns nu att söka. BKK kommer söka åtminstone för 

sommarlägret som planeras, men det kan bli aktuellt att söka även för andra 

aktiviteter i år (exempelvis resor). 

- Projektstödet är snävare och omfattar upp till 50kkr, som vi delvis använt för 

tränarutbildning i år. Kan vara särskilt relevant för Transcendkommitténs aktiviteter, 

vidareutbildning av tränare och/eller styrelsen. 

 

6b. Rapport från kommittéer 

Bro boulder (Marianne): 

Inget nytt att rapportera. Vädret har varit för fint.  

 

Rimnershallen (Ola): 

Ola rapporterar att kommittén redan har genomfört ett par punkter i verksamhetsplanen: 
köpt in ny grovdammsugare och borstar på skaft, samt beställt städ via kommunen. Totalt har 
dessa blivit cirka 5000 kr billigare än budgeterat för, främst då städ visade sig vara oväntat 

billigt. 
 
Barn och ungdom (Ola): 

Ola rapporterar att han och Joanna har börjat planera kommitténs struktur. En 

arbetsbeskrivning håller på att tas fram, och de reder ut vilka som ska delta i kommittén.  

 

Stugan (Annie): 

Annie rapporterar att det nya golvet är lagt enligt verksamhetsplan. De ska nu börja med att 

renovera fönstren. 

 

Ola tar upp att kommittén velat jobba med att underlätta för utländska besökare att betala, 

och att vi gärna avvecklar kontanthanteringen. Anette har en idé att övernattningsavgifter 

skulle kunna säljas på Tempo. Annie ska kontakta kommittén och höra om de vill satsa på den 

lösningen.  

 

Access (Staffan): 

2022-04-03 Staffan har ej varit i kontakt med kommittén än. 

2022-04-10 Staffan har kontaktat Henrik och Bobo. Mattias Hallsten är inte kontaktad.  
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Bultat på Ramsvikslandet. Har skett efter december 2021. Ornitologerna är uppdaterade om 

detta. Vem som har bultat är inte känt. Accessteamet hanterar frågan. 

 

Bult (Jonas): 

2022-04-03 : Jonas har ej varit i kontakt med kommittén än. Jonas ska kontakta Magnus och 

eventuellt engagera sig i kommittén. Även Charles French uppges vilja gå med i kommittén. 

2022-04-10:  Jonas har fått kontakt med Magnus Strömhäll i Bultkommitten. 

 

Transcend (Marianne): 

Marianne rapporterar att kommittén har uppdaterat sin sociala media att aktiviteter är på 

gång.  

 

6c. Kontakt och avstämning med alla kommittéerna 

Anette understryker vikten av att följande punkter åtgärdas. Aktiviteter läggs till för samtliga 

kontaktpersoner till kommittéerna att gå vidare med dessa.  
 

- Kontakttuppgifter i Excelark: teamledare och teammedlemmar  

- Kommitté-mail: har alla kommittéer tillgång till sin mail: nn@bohuskk.se? Används den?  

- Arbetsbeskrivning kommittéerna: stämmer den?  

- Är kommittérelaterat material på hemsidan uppdaterat?  

- Klubbworkshop & middag den 7 maj, kommittéer informeras.  

Anette mailar Excelark och Arbetsbeskrivningarna till de som ännu inte har tillgång till 

Dropbox (MA, SN)  

2022-04-10. Annie har gjort en inbjudan till klubbworkshopen som ska skickas ut till berörda. 

 

6d. Kommitté att bjuda in till nästa möte. 

2022-04-10: Ola föreslår Hugo för att representera Bro Boulder. Mötet bifaller. 

 

7. Övriga frågor 

7a. Utse huvudadministratör för IdrottOnline  

2022-04-03:För tillfället är Ola Garnwall (förra kassör) och Ida Fredriksson (förrförra 

ordförande) huvudadministratörer på IdrottOnline. Ett byte kräver att supporten på 

IdrottOnline kontaktas, och det krävs ett styrelsebeslut för att tillsätta nya personer i rollen. 

Styrelsen beslutar  

- att välja Ola Embreus (personnummer:yyyyyyyyy-yyyy) och Anette Kinde Olsson 

(personnummer: xxxxxxxxx-xxxx som huvudadministratörer i IdrottOnline 

 

7b. Klubb-kläder, se underlag 
2022-04-03 : En kort diskussion hålls om klubbkläder med hänvisning till beslutsunderlaget 

(se bilaga). Styrelsen är ense om att klubben ska ta fram kläder med klubbtryck i förslagets 

anda, men inget beslut fattas. Mötet bordlägger diskussionen till fortsättningsmötet. 

2022-04-10. Ola E föredrar anledning och förslag till klubbkläder, se uppdaterad bilaga. 

Kontaktpersoner för kommittéer justerar vilka som är med och ska få en t-shirt.  
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Synpunkt från Anette, inte sälja rabatterat till medlemmar. Förslag att sälja T-shirts till alla för 

100 kr per t-shirt. Anette undersöker om de kan säljas på Tempo. 
Styrelsen beslutar  

• att anta förslaget (se bilaga), med ändringen att t-shirtar säljs till vem som helst för ca 

100 kr styck. 

 
7c. Tagg-avgifter Rimners, se underlag (beslut) 

2022-04-03: Bordlägges till fortsättningsmötet. 

2022-04-10. Tagg-avgifter Rimnershallen. Ola E gör en dragning om förslag, se bilaga  

Styrelsen beslutar  

• att anta förslaget i sin helhet (se bilaga). Ola kommunicerar till berörda. 

 

7d. Klubbworkshop och middag 

2022-04-03: Anette beskriver planerna för klubbworkshoppen. Den planeras hållas den 7 maj 

kl 17:00 – cirka 21:00 på Bro Coworking samt middag på Villa Bro. Det uppskattas komma 

cirka 20 deltagare, inklusive Lena Mossberg från Villa Bro och Ida Fredriksson. Syftet med 

mötet är att samla klubbens aktiva för att stärka vår klubbkänsla, diskutera klubbens roll, 

värdegrund och ambitioner framöver liksom att få inspiration och ha en trevlig kväll 

tillsammans. Vi vill också ge tillbaka till de som engagerar sig i klubben.  

Det diskuteras huruvida vi skall tillåta alkoholhaltiga drycker att köpas under kvällen.  

Styrelsen beslutar  

- att klubben betalar för alkoholfri dryck under middagen, men att vi inte förbjuder folk 

att köpa vad de vill från baren om den är öppen.  

 

7e. Adressändring Bro Boulder 

2022-04-03: Anette informerar: vi ska ändra klubbens postadress från ordförandes (som det 

länge varit i klubben) till Villa Bro. En ny brevlåda kommer att sättas upp bredvid Villa Bros 

brevlåda som vi kommer att sköta. Staffan tar det uppdraget. Lena på Villa Bro är med på 

detta och har sagt att Villa Bro kommer flytta felplacerad post till vår brevlåda. 

2022-04-10: Det tas upp att klubben eventuellt bör ändra kommun den är skriven i från 

Uddevalla till Lysekil, då våra största verksamheter numera är centrerade kring Brodalen i 

Lysekils kommun. Ola kollar med sin kontaktperson i Uddevalla om hur man gör ändringen. 

 

 

7f. Bordlagda punkter från tidigare styrelsemöten 

 

i. Arvodering av barn och ungdomsledare 

2022-04-03: Ola går igenom ett beslutsunderlag som han tagit fram och stämt av med 

Joanna Åsander och Hugo Hermansen (se bilaga i slutet av dokumentet).  

Anette föreslår en ändring där ledare istället för årstagg tilldelas halvårstagg. Detta för att 

minska tiden en avhoppande tränare har gratis inträde. En ständigt aktiv tränare ska kunna 

ha gratis tagg året om.  

Styrelsen beslutar 
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- att Joanna Åsander för Bro boulder och Ola Embreus för Rimnershallen ansvarar för 

att inför varje termin ange till tagg-ansvarig i respektive hall vilka som är aktiva barn- 

och ungdomsledare. Aktiv ledare är den som förväntas registreras som ledare i LOK-

ansökan vid minst 5 träningstillfällen under en termin.  

- att varje sådan aktiv ledare tilldelas halvårstagg i hallen de är aktiva i: 1 januari – 30 

juni för tränare under vårtermin, 1 juli – 31 december för tränare under hösttermin. 

 
ii. Nya hemsidan – Förslag: tillsätta arbetsgrupp 

2022-04-03: Bordlägges till fortsättningsmötet   

2022-04-10. Förslag att tillsätta en ny arbetsgrupp. Se över våra digitala verktyg och ny 

hemsida. Årsmötet har beviljat 30 000 kr till arbete med detta. Annie är drivande, Ola och 

Anette är stöttande. De är klubbens beställare och strukturerare och själva det tekniska 

arbetet utförs av någon utanför styrelsen t ex klubbmedlem eller extern leverantör. 

Arbetsgruppen beställer det upplägg och funktioner som klubben önskar att hemsidan 

ska/bör ha. Ett startmöte för detta hålls i maj. 

Styrelsen beslutar 

• Att tillsätta en arbetsgrupp för ny hemsida där Annie är drivande och Ola och Anette 

stöttar. 

 

iii. Betaltjänst för möten och filhantering 

2022-04-03: Bordlägges till fortsättningsmötet   

2022-04-10. Alla styrelsemedlemmar kommer nu in på Dropbox (utom möjligtvis Bosse?) 

men redigering fungerar inte i alla dokument för alla. I stort fungerar Dropbox ok så vi ändrar 

inte databas för vår dokumentation i dagsläget. 

Diskussion om digitalt verktyg för våra möten. Vi behöver ha ett verktyg som ägs av klubben 

och inte vara beroende av individers appar. Förslag att använda Zoom som kopplas till 

info@bohuskk.se 

Styrelsen beslutar 

• att Ola E skapar och köper ett Zoom konto för klubben. 

 

 

iv. Ansvarig kommunikatör 

2022-04-03: Bordlägges till fortsättningsmötet  

2022-04-10. Anette ber styrelsen att utse en ansvarig person för offentlig kommunikation 

utåt, då denna roll enligt stadgar annars faller på henne som sittande ordförande  Förslag: 

vice ordförande Annie med stöd av Marianne.  

Styrelsen beslutar 

• Att Annie är klubbens ”talesperson” och Marianne stöttar. 

 

v. Kommunikationsvägar 

2022-04-03: Bordlägges till fortsättningsmötet  

2022-04-10: Diskussion angående styrelsens kommunikationskanaler. Vi är överens om att vi 

använder WhatsApp för kortare informationer och meddelanden inom hela styrelsen, och 
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mail då dokument och längre meddelanden kommuniceras. Vi kan även använda Dropbox för 

uppdateringar och länkade filer. För dialog och arbete i smågrupper är det fritt att använda 

den kanal personerna föredrar t ex Messenger.  

 

vi. Access till hemsidan, Fb, Dropbox, klubbmail 

Anette informerade kort info om att vi behöver se över vem som har access till vilken kanal 

mm. Ett första steg är att kartlägga dagsläget: respektive kontaktperson kollar i teamen vem 

som har är admin och har access till de forum som finns i Excelarket (Klubbens fb-sida, 

Stugans- och Bro Boulders facebookgrupper, Hemsidan, @bohuskk-mail, mm).   

Nästa steg blir att besluta om vem som bör ha access till vad. 

 
7g. Punkter från Årsmötet 

 

i. 4 ombud till förbundsmötet, fullmakt  

2022-04-03: årsmötet delegerade till styrelsen att utse ombud till SKFs förbundsmöte. 

Klubben erbjuds 4 ombud då vi har över 300 medlemmar. Förbundsmötet hålls den 21 maj.  

Anette och Ola är intresserade av att delta som ombud för klubben. Marianne och Annie 

återkommer ang. intresse. 

Mötet bordlägger diskussionen för att undersöka huruvida en person kan agera som flera 

ombud samt för att alla i styrelsen ska återkomma med sitt intresse att delta. 

2022-04-10. Anette rapporterar att en person kan ha fyra röster.  

Marianne kan inte. Annie kan inte. Ola och Anette deltar som ombud för klubben. 

Styrelsen beslutar  

• att Anette Kinde och Ola Embreus har förtroende att rösta för Bohusläns Klätterklubb 

på SKFs förbundsmöte den 21 maj. 

 

ii. Isklätterkit för uthyrning till medlemmar 

2022-04-03: Diskussionen bordlägges till fortsättningsmötet. 

2022-04-10. Se antagen proposition från årsmötet. Vi behöver utse en person som kan ta 

hand om inköp samt förvaring och uthyrning av utrustningen. Charles French är föreslagen 

och det godkändes. Staffan och Anette stöttar i utvärdering av vilka yxor och stegjärn som ska 

köpas in. Jonas Wallin har kontakter inom Petzl och CT Climbing Technology.  

Styrelsen beslutar  

• Att Charles French utses till Is-klätterutrustnings-ansvarig. Anette meddelar honom. 

 

iii. Instruktion för kommande årsmöten 

2022-04-03; Bordlägges till fortsättningsmötet. 

2022-04-10: Årsmötet gav styrelsen uppdraget att förbättra årsmöteshandlingarna till 

kommande år med Redovisning av kommittéernas ekonomi separat samt Redovisa 

fastigheternas värde. 

En aktivitet skapas för att avhandla detta tills nästa årsmöte med tidsfrist till årets slut. 

 

iv. Ta fram ny hemsida  
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2022-04-03: Bordlägges till fortsättningsmötet. 

2022-04-10: Se diskussion och beslut 7.g.i ovan. 

 

v. Nordic youth camp 2022 

2022-04-03: Eva Rimnäs från Svenska klätterförbundet har ställt frågat om Bohusläns 

klätterklubb vill vara värd för Nordic youth camp 2022.  

Styrelsen är eniga i att det inte finns resurser  i klubben för att dra i ett så här stort 

evenemang det här året. Istället vill vi, bland annat, satsa på vårt eget ungdomsläger. 

Styrelsen beslutar  

• att avböja från att organisera eller stå som värd för Nordic youth camp 2022.  

 

2022-04-10. Anette har varit i kontakt med Eva R och meddelat att vi avvaktar att vara värdar 

i år.  De är välkomna tillbaka med förfrågan nästa år, speciellt om det kan ske i förbundets 

regi med stöd från oss. 

 

8. Genomgång och uppdatering av besluts- och aktivitetslistan 

2022-04-03: Bordlägges till fortsättningsmötet. 

2022-04-10: Se uppdaterad log nedan. 
 

9. Nästa styrelsemöte 

2022-04-03: Fortsättningsmöte den 10 april kl 19:00 via Teams och på BroCoworking 

2022-04-10: Den 8 maj kl 19:00 digitalt och på BroCoworking 

 

10. Mötet avslutas 

2022-04-03: Anette pausar mötet med några få minuters övertid, för att det skall återupptas 

nästa söndag. 

2022-04-10. Anette tackar för stort engagemang och gott arbete och avslutar mötet. 
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Aktiva arbetsuppgifter och beslut 

Datum Titel Ärendebeskrivning Föredragande Verkställare 
Verkställs 
innan 

20220410 Årsmöteshandlingar 

Checklista för Årsmöteshandlingar 

inklusive Redovisning av 

kommittéernas ekonomi separat samt 

Redovisa fastigheternas värde. Årsmötet 2022 Anette 20221230 

20220410 Isklätterutrustning 
Charles French köper in isklätterkit. 
Anette meddelar. Årsmötet 2022 Anette 20221101 

20220410 
Access och 
behörigheter 

Ta reda på vem som har access till vad 
bland teams-medlemmarna (Se 
Kontakter-Excelarket)  

Samtliga 
kommitté-
kontaktpersoner 22-05-08 

20220410 Ny Hemsida Initiera arbete med hemsida  Annie 22-06-05 

20220410 Klubbkläder Inköp och leverans av klubb-T-shirt  Ola E 22-05-07 

20220410 Klubbkläder Kolla om vi kan sälja T-shirts på Tempo  Anette 22-05-08 

20220410 Klubbkläder Beslut att anta förslag för klubbkläder. Ola E  klart 

20220410 Väggavgift Rimners 
Beslut att anta förslag på nya 
väggavgifter i Rimnershallen Ola E  klart 

20220410 
Ombud till 
förbundsmöte 

Beslut att utse Anette och Ola till 
ombud till förbundsmötet Förbundet  klart 

20220410 Talesman BKK 

Beslut att utse Annie till klubbens 

“talesman" med stöd från Marianne Anette  klart 

20220410 Betaltjänst för möten 
Ola E skapar och köper ett Zoom konto 
för klubben  Ola E 22-05-08 

20220403 
Ombud till förbunds-
möte 

Ta reda på hur det fungerar med 
ombud, kan en person agera för flera 
ombud? Anette Anette klart 

20220403 
Dryck på 
klubbworkshop 

Beslut att endast bjuda på alkoholfri 
dryck under klubbworkshopen den 7 
maj på Villa bro Anette 

Anette och 
Annie 22-05-08 

20220403 BKK adress 

Eventuellt ändra vart BKK är skriven 
från Uddevalla till Lysekils kommun. 
Ola frågar sin V:a Götalands-kontakt i 
Uddevalla.   Ola 22-06-05 

20220403 Brevlåda på Villa bro 
Klubben ska adressändra till Villa bro 
och sätta upp en brevlåda där (klart!).  Anette Staffan 220508 

20220403 
Kommunikation med 
kommittéer 

Uppgifter och kommentar från alla 
kommittéledare behöver inhämtas: 

• kontaktuppgifter 

• behörigheter  

• teamens mail  

• Teamens Arbetsbeskrivningar  
• Information på.  Anette 

Samtliga 
kommitté-
kontaktpersoner 

 
22-05-08 

20220403 

 

Inbjudan  

klubbworkshop 

Bjud in kommittéerna till 

klubbworkshopen den 7 maj. Anette 

Samtliga 
kommittékontak
tpersoner och 

Anette&Annie 220508 

20220403 
 

Kommitte’ på nästa 
styrelsemöte 

Hugo från Bro boulder ska bjudas in till 
nästa styrelsemötet Anette Marianne 

 
22-05-08 
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20220403 Dropbox 
Vi ska se över behörigheter och att alla 
har tillgång   

Samtliga 
kommitté-
kontaktpersoner 220508 

20220403 
 

Arbetsbeskrivning 
B&U 

En arbetsbeskrivning ska tas fram för 
barn- och ungdomskommittén.  Ola 

 
22-05-08 

20220403 

 Stugavgift  på tempo 

Annie kollar med stugkommittén om 
de tror på idén att sälja 
övernattningsavgift på tempo och 

avveckla kontanthanteringen.  Annie 

 

klart 

20220403 
 

Nordic youth camp 
2022  

Beslut att BKK ej organiserar NYC2022. 
Anette informerar Eva R om beslut. Förbundet Anette Klart 

20220403 Tagg till barnledare 

Beslut att samtliga aktiva ledare ska få 
halvårstagg. Alla berörda ska 
meddelas. 

Barn- och 
ungdomskom
mittén Ola 

 
22-05-08 

20220403 
 Fullmakt Swedbank 

Ansökan om fullmakt i bankärenden 
skall skickas in.  Ola och Anette 

 
22-05-08 

20220403 
Huvudadministratör 
IdrottOnline 

Beslut att Ola Embreus och Anette 

Kinde ska vara huvudadministratörer i 
IdrottOnline. Ola kontaktar 
IdrottOnline support för att genomföra 
ändringen.  Ola 220508 

20220109 Utlysa klubbkvällar 

Klubbkvällarna ska utlysas på 
klubbhemsidan och på klubbens 
facebook  

Anette och 
Marianne  220203 

20220109 

Arvodering 
instruktörer på 
sommarläger 

Instruktörer på sommarlägret 2022 ska 
i första hand inte arvoderas, utan 
arbetsgruppen får i uppgift att arbeta 
vidare med att hitta voluntära ledare.   Ola E Klar 

20220109 

Till dagordning: 
Bordlagda 
diskussioner 

Under januarimötet bordlades följande 
diskussioner: Arbetsordning. 
Arvodering av barn- och 
ungdomsledare. Ansvarig 
kommunikatör. Nya hemsidan. 
Betaltjänst för möten och filhantering.  

Mattias? Mötes-
ordförande 
nästa möte 
Tillagda i 
Dagordning. 
Denna aktivitet 
kan stängas. 220203 

20220109 
Mötes-ordförande 
årsmöte 

Fråga Ellen om hon vill vara 
mötesordförande igen.  Ola G 220203 

20220109 Kallelse årsmöte 

Undersök möjlighet att vara på co-bro 
för årsmötet och skicka ut kallelse till 
årsmöte.   Ola G 220130 

20220109 
Hemside-
administratör 

Fråga Martin W om han kan tänka sig 
fortsätta som ansvarig för att 
uppdatera hemsidan  Anette 220203 

20220109 Facebook-konto 

Fråga Ida F om inloggningsuppgifter till 
klubbens facebook-konto och vilka som 
har tillgång idag.  Anette 220203 

20220109 
Finanisering av ledar-
utbildning 

Sök pengar från Svenska 
klätterförbundet för att hålla i 
ledarutbildningen i februari.  Ola G 220203 

20220109 Årsmötesprotokoll 
Scanna och ladda upp 
årsmötesprotokollet 2021  Ola G 220203 

20220109 Justering protokoll Ladda upp alla mötesprotokoll på kivra  Ola E 220203 
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20211114 Behov I Stugkomm. 
Mejla medlemmar om att det behövs 
engagemang i klubbstugan  Mattias Klar 

20211114 
Fråga om 
allemansrätt 

Kontakta Länsstyrelsen/SNV om vad 
som gäller för access  Bosse 220203 

20211114 Klubbkvällar Ta fram förslag på upplägg  Anette Klar 

20210411 Underhållsplan 

Styrelsen ska ta fram en underhållsplan 
för klubben. Dokumentation av 
planerna? Årsmöte Styrelsen/ Ola E 

Nästa 
årsmöte 
(2022) 
22-06-05 

20210411 
Underhållsplan 
kommittéer 

Kommittéerna skall komma in med en 

lista på underhållskostnader över 20 
Tkr på fem års sikt. Dokumentation för 
kostnader 2023-20226? Se ovan. Styrelsen 

Ola G 
Ola E 

220203 
22-06-05 

20210411 Budgetuppföljning Följ upp budget inom ett halvår Styrelsen Styrelsen Klar 

20211003 
Stugkommitté på 
styrelsemöte 

Stugkommittén skall bjudas in till nästa 
styrelsemöte Styrelsen Mattias Klar 

20211003 

Nya 
bergsutvecklings-

riktlinjer 

Förmedla styrelsens förslag på 
mottaggare för remissutskick till 
accesskommittén +Alexej Sebastian 

och Rickard Styrelsen Anette Klar 

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 
träningsgrupp 

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

Mattias & 
Marianne Klar 

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 220203 

 
 
 
För protokollet, datum och ort 
Ola Embreus, 2022-04-03, Uddevalla 
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