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DAGORDNING ÅRSMÖTE BOHUSLÄNS KLÄTTERKLUBB 202203-13
Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Val av ordförande till mötet
5. Val av sekreterare till mötet
6. Val av protokolljusterare och rösträknare
7. Fastställande av föredragningslista
8. Styrelsens
a. verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b. förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
11. Fastställande av medlemsavgifter
12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
kommande verksamhetsåret
13. Behandling av styrelsens propositioner samt inkomna motioner
14. Presentation av valberedningens förslag
15. Val av
a. föreningens ordförande för en tid av ett år
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c. två revisorer för en tid av ett år, i detta val får inte styrelsens ledamöter
delta
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
17. Mötets avslutande
1.
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1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
1.1 Styrelsen
Verksamhetsåret 2021 har präglats av Covid-19. Årsmötet hölls i mars som Zoommöte via länk på grund av pandemin. 19 medlemmar deltog.
Under året 2021 genomfördes 9 protokollförda styrelsemöten. Styrelsen har strävat
efter att träffas en gång/ månad. Många tillfällen har varit digitala p.g.a. pandemin.
Varje kommitté har bjudits in till ett styrelsemöte för att presentera sin verksamhet
samt diskutera vad som styrelsen kan göra för att underlätta deras arbete.
Under 2021 har vi varit tvungna att anpassa våra aktiviteter enligt de restriktioner
som gäller från Folkhälsomyndigheten (FHM). Detta har inneburit att vi har
begränsat antalet personer som har kunnat vistas i våra lokaler. När FHM har ändrat
reglerna så har vi även ändrat reglerna för Bro Boulder samt för Bohusstugan. I
Rimnershallen har reglerna snarare dikterats av Uddevalla kommun men när
restriktioner har lyfts så har även vår vägg och aktiviteter kring denna kunnat
återupptas.
Arbete har startat för att ha en regelbundet återkommande klubbträff där det kan bli
bildvisning, föredrag och annat tillsammans med skönt häng och fika. Det kommer
att hållas på Bro CoWorking granne med Bro Boulder.
Styrelsen tog efter diskussion med BoU beslut att huvudtränare i barngrupper skulle
få gratis tag till respektive anläggning och hjälptränare skulle få gå utbildningar utan
extra kostnad.
1.2 Access
Accesskomitten har arbetat tillsammans med lokala ornitologer och som tidigare år
har vissa klippor varit stängda under delar av året.
Parkering har anlagts vid Binghult.
Kommittén har även påbörjat ett arbete för att göra utvecklandet av klippor mer
likriktat och på det sättet förebygga accessproblem. Kommittén har tagit fram ett
förslag på styrdokument och guidelines för bergsutvecklingsarbetet, under processen
har ett tiotal personer kontaktats för synpunkter.
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Diskussioner har lyfts hur vi kan hjälpa till med underhåll av vägar och stöd till
vägföreningar vid populära klippor. Möte med bergsfaddrar och där även markägare
kan deltaga blev tyvärr inställt pga. restriktioner.
Under pandemiåret 2021 har ett stort antal klättrare valt att semestra i Bohuslän.
Många bor i campingbussar i närheten av klipporna vilket har skapat en del problem.
Klagomål har hörts från markägare och boende runt de mest populära klipporna.
Klubben och accesskommittén har försökt att via sociala medier och skyltar förmedla
vikten av att man som klättrare agerar ansvarsfullt.
1.3 Barn och ungdom
De tre barngrupperna i Bro Boulder har under verksamhetsåret varit fulla, vi har ett
tak på 15 deltagare i varje grupp, det finns även en kö till de två yngre grupperna.
Tränarna har under året varit: Per Larsson, Emma Asplind, Bobo Gustavsson, Ellen
Garnvall, Hugo Hermansen, Stina Norén, Marianne Ahnlund, Alba Bergeling, Petter
Åsander, Pia Karlsson & Joanna Åsander.
Under våren´21 var barngrupperna begränsade av pandemin och delvis genomfördes
verksamheten utomhus på Häller.
Efter sommaruppehållet inleddes ett samarbete med Rimnershallen för att skapa en
större samsyn mellan barnklättergrupperna i klubben. Punkter som lyftes var bl.a.
större likvärdighet i avgifter till klubben, besök i varandras lokaler för att barnen ska
få ett större klättersammanhang och gemensamma träffar.
I november åkte mellanstadiegruppen till Grepp utanför Lerum på en
heldagsklättring, många av barnen testade att klättra rep för första gången och det var
mycket uppskattat.
I december hade vi en medlem som var och tävlade i Fredrikstad, bra jobbat!
I februari genomfördes en tränarutbildning genom SKF med 13 anmälda från
klubben. Detta för att höja vår kompetens och skapa förutsättningar för en naturlig
progression för barnen som förhoppningsvis kommer att klättra med oss i flertalet år.
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1.4 Bro Boulder
Bro Boulderkommitén har under 2021 bestått av:
•
•
•
•
•

Anders Dahl
Hugo Hermansen
Alba Bergeling
Johanna Åsander
Jonas Andersson

Verksamheten har i 2021 gått bra, trots Coronasituationen.
Innan årsskiftet till 2021 blev det med Corona-lagstiftningen begränsningar i antal
personer som kan vistas i ett gym. Det blev beslutat att endast personer med
personlig bricka och medlemskap i klubben har haft möjlighet att få tillträde i hallen.
Restriktionerna blev upphävda under sommaren, och Bro Boulder kunde åter öppna
för alla.
Det var i 2021 budgeterat med inga engångsavgifter, några månader blev det dock
med lite ”bonus inkomster” innan myndigheterna beslutade på ny att sätta
restriktioner precis innan jul.
Konsekvensen av att stänga hallen för de utan bricka har dock blivit att det var flera
nya medlemmar som köpte egen bricka för att fortfarande ha möjlighet att träna.
Barngrupperna hade sin verksamhet utomhus på våren, för de på hösten fick
möjlighet att vara inomhus.
15/8 blev det arrangerat fixardag i hallen med ”stor” uppslutning, vi var minst 20
personer. Städning av lampor, ventilation, förråd, skor osv. I samband med detta har
vi bytt städfirma till JP kompetens, detta har ökat kostnaderna för städning markant.
”Bygg-gruppen” är en öppen informell grupp som har byggt problem i hallen i några
år och under året skapat struktur i rivning och nybygge i hallen. De arbetar med ett
rullande schema på väggarna. Nya grepp blev köpt in i början på året. 23-24 Oktober
blev det arrangerat en ledbyggarkurs med Adam Pustelnik från Oslo. Adam arbetar
som professionell ledbyggare och var chefslebyggare för ledklättringen under OS i
Tokyo sommaren 2021.
Efter ledbyggarkursen fick hela hallen nya leder och den 20 november var det
klubbmästerskap i hallen! Stort tack till de som höll i och anordnade detta. Det var
ett jättelyckat arrangement med mellan 60-70 deltagare. Ungefär hälften var barn!
På hösten hade Riksidrottsförbundet tillsammans med SAIS ett aktivitetstillfälle i
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hallen för barn under projektet ”Hitta din idrott”. Detta var lyckad, och många nya
barn fick prova på klättring som idrott.
Vi är tacksamma att så många som möjlig hjälper till med att bygga leder eller på
annat sätt är med och sköter om hallen.
Ekonomi:

Utgifter:
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Kommentarer till resultat 2021
Endels ut av investeringar som var planerade under 2021 har inte blivit gjord, till
exempel skyltning vid väg 162.
Inkomster från dagstaggar i 2021 är all-time-high med en ökning på 47.000 kronor
jämfört med 2020. Översatt till årstaggar så är det en ökning på mer en 23 stycken!
Mycket av detta beror troligen på att det under stora delar av 2021 var stängd för
personer utan bricka, och många köpte en egen bricka för att kunna klättra i hallen.
Elpriser har ökat kraftig under sista delen av 2021. En kall december med höga el
priser är anledningen till ökade elkostnader
Coronastöd för reducerade inkomster i Bro Boulder är bokförd som en inkomst direkt
till klubben, och vill således visa ett resultat för Bro Boulder som verksamhet som är
sämre en det i realiteten vill vara.
Om man ska anta att 1/3 av beloppet ska gå till Bro Boulder, tillsammans med
felbokförda utgifter på 16.000,
Realiteten att Bro Boulder som verksamhet troligen har ett negativt resultat på ca 4.000 kr i 2021, mot budgeterade negativt resultat på -106.800
1.5 Bult
Bultkommittén har tagit bort och i vissa fall ersatt farliga bultar. Klätterförbundet
arbetar med ett förslag på ny nationell bultpolicy. Vi har haft med en representant från
klubben i dessa samtal. Enligt förslaget skall det finnas utrymme för lokala
tolkningar.
Utförda arbeten:
• Hallinden:
o Vägen: Ankare kompletterat
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o Hatad och motarbetad: Ring monterad i ankare
• Skyggeberget
o Vävaren: Bultarna borttagna pga korrosion går att säkra med kilar och
kamsäkringar
o S.O.S: Bult borttagen pga korrosion går att säkra med kilar och
kamsäkringar
1.6 Rimnershallen
På grund av covid-restriktioner var det inte mycket aktivitet i hallen under våren
2021.
Under hösten genomfördes en efterlängtad nollställning av väggarna. Inför höstlovet
bjöds det in till klubbhelg/vecka med fika, ledbygge och städ:
• Samtliga grepp togs ner och tvättades
• Rephallen storstädades
• Nya leder och boulderproblem byggdes
Ett nytt förvaringssystem för grepp har köpts in, så att greppen nu förvaras prydligare
och förflyttas lättare. Nya låneskor till barnträningar och prova-på har köpts in, så att
vi nu har god täckning i alla storlekar.
Vi har ordnat regelbunden service av autobelayen via Proaccess, och fick till en
välbehövd service hos leverantören.
Barn- och ungdomsverksamheten drog igång igen under hösten 2021. Flera
Uddevalla-barn deltog i klubbmästerskapet på Bro boulder under hösten. Aktiva
ledare är Daniel Andersson, Ola Embreus, William Jonsson, Isabelle Andersson och
Elon Pettersson, och vi bedriver nu två grupper (6-11 år respektive 12-16 år) á cirka
15 deltagare. Detta innebär en minskning i antalet grupper på grund av svårigheter att
få aktiva ledare.
Ledare från Rimnershallen deltar under våren i klätterförbundets ”Tränarutbildning
nivå 1” i Bro.
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1.7 Stugan
Stugan var initialt bara öppen för tältning men öppnades under sommaren upp även
för boende inomhus.
Antalet betalande besökare har varit färre än ett normalt år men ca dubbelt så mycket
jämfört med 2020.
Kommitténs arbete under året har varit minsta nödvändiga insats p.g.a bristande
intresse och tid.
Det som utförts är reparation av dasset (igen) samt en arbetsdag i februari med
målning av ladan, vedhuggning, rensning i lada och hängrännor, mm. Golvet i
vardagsrummet byts ut i mars.
1.8 Övrigt
Tillsammans med SKF har vi arrangerat ett förbundsmöte i Bohuslän. Mötet var
välbesökt. Flera av klubbens medlemmar ställde upp som lokala guider och det gavs
även möjlighet att pröva klättringen på nya klippor.
Tyvärr har det skett flera olyckor under sommaren. Detta har lett till att vi donerat
förare till räddningstjänsten i Brastad så att det skall vara lättare för dem att hitta till
klätterklippor. Det har även förts en diskussion om man kan skapa en
säkerhetskommitté bestående av klättrare som arbetar inom räddningstjänst,
ambulanssjukvård och liknande. I samband med förbundsmötet anordnades en
diskussionskväll rörande klätterolyckor med en panel av initierade klubbmedlemmar
som var uppskattad.
För att öka klubbens aktiviteter har det beslutats om att vi prövar månatliga
klubbträffar. De första kommer att genomföras under senvintern/våren 2022 med
föreläsare, bildvisning, fika m.m.och fortsättning följer under resten av året.
Medlemmar från klubben har under hösten deltagit i nätverksmöte för kvinnliga
klättrare på klätterhallen Grepp utanför Göteborg arrangerat av Klätterförbundet.
Flera av de lokala klättrarna har gjort stordåd i bergen. Nämnas kan väl att Meghan
har gjort flera 9- på egna bitar och att Alexej har seglat till Grönland och bestigit
storväggar tillsammans med medlemmar från Belgiska klätterförbundet.
Nytursmakandet har pågått och en ny vägg har öppnats i närheten av Loddebo. Flera
bultade klippor har utvecklats av klättrare som ej är bundna till klubben. Detta är runt
Bodeland och även vid södra Bullaren (Toröd). Med tanke på häckande fågel följer
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accesskommittén utvecklingen av klipporna. Som vanligt har klättrare från Norge
gjort prestationer i Bohuslän även om det varit svårare pga restriktioner. Mari
Augusta Salveson gjorde första (?) kvinnliga repetitionen av det som troligen är den
hårdaste off-widthen i Norden, Presenten.
Bouldering runt Bohuslän har utvecklats ytterligare och det har kommit flera tillskott,
där Hampus Räf m.fl. har varit drivande.

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2021
Ekonomisk rapport (januari 2021-december 2021)
Likt föregående år har förvaltningen kring klubbens ekonomi 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. Större investeringar att
nämna är inköp av grepp till Bro Boulder samt ett större underhåll av ventilation.
Stödbidrag för minskade intäkter till följd av Corona-restriktionerna har sökts vid två
tillfällen och där har klubben totalt erhållit bidrag om 60 000 kr fördelat på två
tillfällen dessutom har kvartal 2 på Rimnershallen varit hyresfri. Som ett resultat utav
att klubbens barn- och ungdomsgrupper till stor del varit reducerade under året har
även medlemsantalet legat under det normala, ca 100 färre medlemmar än
”normalåret” 2019. Under hösten/vintern 2021 noterades dock en ökande trend på
medlemsantalet när barn- och ungdomsgrupperna successivt drog igång igen och
medlemsantalet bedöms vara i nivå med tidigare år.
Arbete har genomförts för att implementera en digital närvarorapportering för barnoch ungdomsgruppernas träningar, LOK-appen.
Tillsammans med respektive kommitté har en femårig förvaltningsplan för
klubbstugan och Bro Boulder har tagits fram. Detta för att kunna ha en långsiktig
framförhållning på ekonomin vad gäller större utgifter för dessa verksamheter.

3 REVISIONSBERÄTTELSE 2021
Revisorerna redogör på årsmötet för deras arbete.
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4 VERKSAMHETSPLAN 2022
4.1 Styrelsen
Klubben har flera viktiga arenor och aktiviteter som alla skall stöttas. Styrelsen har
till uppdrag att arbeta för klubbens bästa och representera klubben och
medlemmarnas åsikter. Arbetet sköts till stor del via våra kommittéer och varje
kommitté har direktkontakt med en representant i styrelsen. Vi fortsätter med arbetet
att bjuda in kommittéerna till ett styrelsemöte vardera.
4.2 Access
Accesskommittén fortsätter sitt viktiga arbete med att skydda våra klippor men också
att fortsatt ha god dialog med fågelprojekten samt att under häckning stänga de
klippor där det häckar falk och uv. Om årsmötet 2022 finner så lämpligt fortsätter
arbetet enligt det nya bergutvecklingsdokumentet.
Kommittén arbetar även vidare med hotade klippor där markägare hotat med att
begränsa klättermöjligheten. Om detta blir aktuellt kommer kontakt tas med
förbundet och man får överväga att driva detta juridisk väg.
Vi vill fortsätta det förebyggande accessarbetet genom att arbeta för bättre
parkeringar vid klippor och bidrag till vägunderhåll, samt även arbeta för ett
samarbete med Lysekils kommun gällande eventuella offentliga toaletter vid populära
klippor. Skyltningen kommer att ses över så att information är aktuell, t.ex. angående
parkering, hänvisning till förare etc.
De årliga bergsfadderträffarna kommer att återupptas.
4.3 Barn och ungdom
Vi hoppas på fortsatt stort intresse för våra grupper. Som det ser ut i dagsläget
kommer vi att utöka till en grupp för högstadiet efter sommaren. Det finns en kö till
denna men inga tränare för tillfället. Vi förhåller oss till pandemin och gör
anpassningar utifrån detta.
Pågående:
• Sommarläger 2022 planeras med boende i klubbstugan och aktiviteter som
utgår från närområdet. Målgruppen är barn från Rimnershallen & Bro boulder
10 år och uppåt. Detta kommer att ske v. 24. Vi välkomnar folk som vill hjälpa
till med detta!
• Arbete med att skapa ett dokument som förtydligar riskerna inom klättring och
15

hur vi i barngrupperna kan arbetat med säker klättring för våra deltagare.
• Terminsplanering som stöttar tränarna i arbetet under året.
Framtida:
• Klätterträff i Rimnershallen för mellanstadiegruppen.
• Utflykt till fler klättergym.
• Skicka deltagare till klättertävlingar.
• Sommaravslutning med repklättring utomhus.
4.4 Bro Boulder
2022 blir troligen häller inget normalår, men förhoppningsvis 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 användas för att
investera i att utveckla hallen, samt sätta av pengar för framtida investeringar t.ex.
gällande underhåll.
Även om det var stor ökning av taggar i 2021 budgeterar vi inte med motsvarande
siffra i 2022, då en stor andel av ökningen troligen beror på att det inte var möjligt att
köpa dagspass. Styrelsen beslutade under hösten 2021 att tränare i barn och
ungdomsgrupperna ska få gratis nyckelbricka1. Detta medför att inkomsterna på
dagstag blir reducerad med 10-15.000kr.
Coronarestriktionerna var gällande första månaden av 2022, budgeterade inkomster
från dagstaggar är därför reducerad något jämfört med 2018-2020 siffror.
Styrelsen beslutade hösten 2021 att ta ut en avgift på 250kr per barn per termin i
barngrupperna. Anledningen till att ta ut denna avgift var att det skulle täcka drift
och underhållskostnader på Bro Boulder på samma sätt som det göras i
Rimnershallen, med motivering att det ekonomiska bidraget till Bro Boulder från
barn och ungdomsklättringen är obetydlig.
Under 2022 har kommittén som mål att fortsatt investera i inköp av nya grepp, det
behövs för att fortfarande kunna förbättra tillgängligheten och bygga flera leder
lättare leder
Vi planerar att skylta vid vägen som visar vart hallen ligger, samt fixa belysning vid
entré och parkering.
1

Kommentar från styrelsen: Beslutet som togs i juli 2021 var att huvudtränare får gratis årstag
medans däremot hjälptränare får gratis utbildningar men inte årstag.
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Det vill fortfarande vara ett behov att göra en reell storstädning i hallen minst en gång
om året. Vi satsa på att få genomfört detta också under 2022.
Budget 2022

2022
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/Bro Boulder kommittén

4.5 Bult
Bultkommittén fortsätter med sitt arbete att ta bort farliga bultar och fräsha upp
firningsankare och, i de fall det är nödvändigt, även byta. Vi fortsätter bevaka arbetet
med förslaget om den nya nationella bultpolicyn. Under 2022 planeras att ta sig an
Hallinden.
4.6 Rimnershallen
De övergripande målen för året är att höja kvaliteten av klättringen i Rimnershallen;
öka antalet regelbundna klättrare i hallen; samt fortsätta bedriva barnklättringen och
arbeta mot att utöka denna då efterfrågan är mycket stor (över 100 barn i kö, och
snabbt växande).
I Rimnershallen planerar vi följande:
• Rivning av alla leder och problem som sattes upp 2021.
• Minst en storstädning av rephallen.
• 1-2 ledbyggarhelger med byggworkshop öppen för alla medlemmar.
• Inköp av nya grepp och borstar.
Med barn- och ungdomsverksamheten vill vi:
• Fortsätta driva två träningsgrupper, med vision att starta upp åtminstone en till
(söker ledare)
• Genomföra minst ett besök till klättergym i Göteborg
• Erbjuda möjlighet för deltagare att åka på tävling
• Ge samtliga barn chansen att testa bouldring utomhus.
Tillsammans med Bro Boulder-gänget kommer vi arbeta för att arrangera ett
sommarläger för ungdomarna.
Förutom inomhusklättringen ämnar vi borsta fram några av de mer eller mindre
bortglömda lederna i Uddevalla och anordna klätterträffar ute med fika.
4.7 Stugan
Året har börjat bra, då kommittén utökats med en ny medlem och förnyat intresse.
Vi har tillsammans med styrelsen kollat över framtida behov för stugan och tänker
under året:
• Dränera parkeringen och undersöka möjligheten att utöka parkeringen.
• Se över avfallsåtervinningen.
• Renovera skorstenen.
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• Installera värmekabel på avloppslangen för att undvika frysning.
• Renovera fönster.
4.8 Transcend
Under 2022 startas Transcends kommitté under BKK, och det främsta arbetet ligger i
att sprida information om initiativet. Det ska ske genom klubbens,
riksidrottsförbundets och RFSLs kanaler samt Transcends egna sociala media.
Transcend kommitté består i dagsläget av Alba Bergling och Marianne Ahnlund.
Andra partners är Patagonias europakontor. De informeras om utveckling inom
projektet och är beredda att bistå med medel.
Den första fysiska träffen planeras i Maj 2022. Detta kommer att vara en introträff i
Brodalen med fokus på community-skapande, lek och klättring. Fortsatta träffar
planeras löpande i samråd med deltagare.
Transcend ansöker om en årsbudget om 10 000:- för 2022. Denna är avsedd för inköp
av specifikt material, fika och mat, reseersättning samt event.
4.9 Övrigt
Vi kommer att behöva en ny hemsida när denna funktion släcks ned i Idrottonline i
slutet av året. I väntan på detta kommer den nuvarande hemsidan ses över.
Vi behöver även få ett helhetsgrepp på klubbens sociala medier och skapa en aktiv
plattform där medlemmar kan diskutera och nyheter spridas.
Klubbens digitala adminverktyg och dess användande kommer att moderniseras och
uppdateras. En arbetsgrupp kommer att börja arbeta med denna fråga.
Under våren 2022 planeras klubbträffar sista fredagen varje månad. Det kommer
visas bilder och förhoppningsvis kan även föreläsare bjudas in.
Vi hoppas även att det finns intresse för att arrangera den populära Bredklätterträffen
igen liksom minst en klubbresa till närliggande eller fjärran klippor.
Klubbtröjor kommer att finnas till försäljning under 2022.
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5 BUDGET 2022
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Kommentar på budgeten för 2022
Budgeten är baserad på resultatet för 2021 och de budgetförslag som inkommit från
respektive kommitté. Hänsyn har tagits till bland annat ökade kostnader för el och
större utgifter för lägerverksamhet och event. Styrelsen anser att det är viktigt för
klubben att årets budget ger utrymme för ett större antal aktiviteter inom BKK då
styrelsen upplever att det finns ett stort engagemang och en vilja att satsa på vår
verksamhet efter ett par år med Covid-restriktioner. Budgetförslaget är därav lagt
med ett negativt resultat på 111000:- vilket är rimligt i förhållande till sparade
tillgångar och tidigare års positiva resultat.

6 PROPOSITIONER
6.1 Proposition 1: Isklätterkit för uthyrning till medlemmar
Styrelsen föreslår att klubben införskaffar två st kompletta isklätterutrustningar
(stegjärn och yxor) att användas av klubbens medlemmar mot en mindre kostnad.
Vi har exempelvis fått erbjudande att köpa BD Reactor för 1270 kr/st samt Sabretooth
stegjärn för 740 kr, exklusive moms. För varje kit blir isåfall priset 4100 inkl moms,
jämfört med nypris ca 7500 kr.
Utrustningen kan sedan finnas att uthämta hos en utsedd materialansvarig.
Förslagsvis så kan man betala 100 kr för en helg och 250 för en vecka som sedan
återinvesteras i nya blad till isyxorna.
Styrelsen yrkar för:
• att klubben ska köpa in 2 uppsättningar isklätterutrustning för upp till 10 000
kr totalt.
• att avgiften för att hyra utrustningen är 100 kr upp till 3 dygn och 250 kr upp
till 7 dygn, med en depositionsavgift om 500 kr.
• att styrelsen utser ansvariga för att förvara, lämna ut samt underhålla
utrustningen.
6.2 Proposition 2: Ny bergutvecklingspolicy
Accesskommittén har kommit in med ett förslag till förändring av BKK:s
bergsutvecklingspolicy. Ändringen grundar sig på att Naturvårdsverket sedan ett tag
rekommenderar en lägre tröskel för att samråda med länsstyrelsen än vad klubbens
policy tidigare förespråkat.
Nuvarande policy ligger på BKKs hemsida (bohuskk.se/OmBKK/Dokument, BKK
bultpolicy rev. 2016.03.20 [← klickbar länk])
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Styrelsen yrkar:
• att Del C i nuvarande policy byts ut mot texten i följande dokument:
”Bergsutvecklingspolicy uppdatering förslag 20220223” [← klickbar länk]
• att dokumentet "Guide bergsutveckling förslag 20220223" [← klickbar länk]
publiceras på hemsidan som vägledning.

7 VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Valberedningen föreslår till årsmötet att:
Välja Anette Kinde till ordförande för en period om 1 år
Välja Ola Embreus till kassör för en period om 2 år
Välja Annie Svensson till ledamot för en period om 2 år
Välja Staffan Niemi till ledamot för en period om 2 år
Välja Johan Wallin till Suppleant för en period om 1 år (ersätter Daria)
Välja Bosse Säll till Suppleant för en period om 1 år (ersätter Ola E)
Vidare föreslår Valberedningen att:
Välja Ola Garnwall till revisor för en period om 1 år (förutsatt att gamla
styrelsen beviljas ansvarsfrihet)
Välja Rickard Larsson till revisor för en period om 1 år
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