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Dagordning årsmöte Bohusläns Klätterklubb 2018
1. 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 verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret
12. Behandling av styrelsens propositioner samt inkomna motioner
13. Presentation av valberedningens förslag
14. 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
15. Övriga frågor
16. Avtackning
17. Mötets avslutande
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Verksamhetsberättelser BKK 2017
Styrelsen:

Markus Sköldstam, ordförande
Andreas Henriksson, vice ordförande
Ida Fredriksson, kassör
Claire Michael, sekreterare
Oscar Lorentzon, ledamot
Linus Kulstad, suppleant
Niklaes Nathén, suppleant

Revisorer:

Daniel Jacobs
Andrée Loewen

Accesskommittén:

Jonatan Rask
Per Larsson
Nils Ragnar Gustavsson

Bultkommittén:

Magnus Strömhäll
Linus Kulstad
Per Larsson

Stugkommittén:

Joanna Åsander
Petter Åsander
Martin Mölholm
Malin Mölholm

Rimnershallenkommittén:

Andreas Henriksson
Majid Issa
Rickard Larsson
Daniel Andersson (Barn och Ungdom)
Ellen West (Barn och Ungdom)
Hanna Stranding Emanuelsson (Barn och Ungdom)
Catharina Andersson (Barn och Ungdom)

Bro Boulderkommittén:

Carl Hällsten
Jonatan Rask
Martin Wiklander
Anders Spång (Barn och Ungdom)
Mari Gylfe (Barn och Ungdom)

Hemsideadministratörer:

Anders Dahl
Ida Fredriksson
Andreas Henriksson
Markus Sköldstam
Martin Wiklander

Facebookadministratörer:

Martin Wiklander (redaktör)
Oscar Lorentzon (redaktör)
Andreas Henriksson (redaktör)
Ida Fredriksson (admin)
Markus Sköldstam (admin)
Rickard Larsson (admin)
Jonatan Rask (admin)
Liz LaMora (admin)
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Verksamhetsberättelse Styrelsen
2017 har till stor del handlat om byggnationen av Bro Boulder. 11 styrelsemöten har hållits under året och de
flesta mötet har handlat om uppföljning och hantering av fakturor, avtal, lån och bidragsansökningar för Bro
Boulder.
De flesta aktiviteter som arrangerats har gjorts på initiativ av klubbens medlemmar och kommitéer. Pararallet
med att organisera och stödja aktiviteter har styrelsen fokuserat på att struktura styrelsens
dokumenthantering, hemsida och mailadresser. Klubben har de senaste åren vuxit och det blir allt viktigare
att ha koll på var och hur vi hanterar avtal, protokoll, bokföring mm.
Under året har styrelsen har tagit hjälp av en extern redovisningsekonom, Liz LaMora, som hjälpt till med
den löpande bokföringen. Det har varit mycket lyckat och något som vi planerar att fortsätta med.
Vi har strukturerat klubbens Dropbox så att varje kommitté har en egen dokumentmap och arbetsbeskrivning.
Vi har skapat e-post adresser för våra verksamheter så att mailkonversationer och historik förs vidare när
förtroendevalda byts ut. Klubbens hemsida har organiserats om med nya undersidor, vi har skapat formulär
för medlemsansökan och för ansökan om nyckelbricka till Bro Boulder. Vi har även rensat hemsidan från
privata e-postadresser.
Styrelsen har slagit samman Rimnershallens verksamhet till en enda kommitté. Vi även lyckats få ihop en
stugkommitté som vi ju har saknat det senaste åren.

Projekt Bro Boulder
2017 präglades av ett intensivt arbete med byggnationen av Bro Boulder. Detta arbete drevs av en
byggprojektgrupp, som bildades 2016.
Markplattan gjöts i början av året, hallen restes och kopplades upp mot elnätet, interiör och klätterväggar
designades under våren. Under sommaren och tidig höst restes klätterväggarna, tjockmattorna installerades.
Ljussättning, VVS, mattläggning, finsnickerier, ventilation, passersystem etc färdigställdes… I början på
oktober hölls en uppskattad ledbyggarkurs, då de första lederna sattes upp.
Under sommaren 2017 bildades Bro Boulderkommittén, vars uppgift var att arbeta med den fortsatta driften
av hallen. De organiserade den mycket lyckade invigningen av hallen, som hölls den 14e oktober.
Boulderhallen har blivit mycket uppskattad, och verksamheten har gått över förväntan.
Det som kvarstår från byggprojektet, är:
• Slutstrykningen av hallen, som ska företas under vår/försommar.
• Anläggning av gymdelen på övervåningen.
• Inkassering av pengarna från Jordbruksverket och avbetalning av det temporära banklånet.
• Slutrapportering av projektet till Arvsfonden.
Det vi har åtagit oss, genom bidraget från Allmänna Arvsfonden, är barn- och ungdomsverksamhet samt att
skapa en mötesplats och bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet. Mer detaljerad information själva
verksamheten ges av Bro Boulderkommittén.

Övrigt
Andra saker som hänt under året är:
• Barnklätterträff; barn och ungdomsverksamheten i Uddevalla höll en klätterträff i klubbstugan 22-23
juli.
• Översiktsplan Lysekil; klubben har informerat Lysekils kommun om klättring så att hänsyn till
klätterklippor mm tas då den nya översiktsplanen tas fram.
• Klubbkläder; Andreas Henriksson har tagit fram nya klubbkläder som kan beställas genom att
kontakta rimnershallen@bohuskk.se
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•
•
•

Blotet; det årliga bohusblotet hölls tack vare Rickard Larsson mfl.
Kommittémöte 11 november; alla klubbens kommittéer samlades på Bro Boulder för att nätverka
och hitta en samsyn gällande arbetssätt och kommunikation.
Externa publiceringar; det har gjort reportage och artiklar om klubben på SVT Väst, i Bergssport,
Lysekilsposten, Bohuslänningen och i tidningen Veckovis.

Verksamhetsplan Styrelsen 2018
Styrelsens vill skapa en vi-känsla som löper genom alla klubbens olika verksamhetsområden. Vi vill även
förbättra kommunikationen mellan medlemmar, kommittéer och styrelse. Ett sätt att starta upp ett sådant
arbete är exempelvis att boka ett möte med en idrottskonsulent.
• Inkassering av pengarna från Jordbruksverket och avbetalning av det temporära banklånet.
• Slutrapportering av projektet till Arvsfonden.
• Kommunicera styrelsen beslut till medlemmar på ett enkelt och tillgängligt sätt, till exempel på
hemsidan.
• Förbättra kommunikationen mellan styrelsen och kommittéer.
• Vi kommer att byta bokförings- och faktureringsprogram till VISMA för att göra bl.a. fakturering
och betalning av fakturor enklare och mindre personbunden på en viss adress.
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Verksamhetsberättelse Access
Under 2017 har skyltar på klipporna där det häckar fågel satts upp och tagits ner. Parkeringen på Broberg har
färdigställts av markägarna och där finns nu en mycket fin parkering med plats för tre (?) bilar. Markägarna
för Vrångarö, Lars-Erik och Marianne, har ännu inte färdigställt den parkeringsficka som vi pratade om i
förra årets verksamhetsberättelse. Vi har dock varit i kontakt med dem och frågan är inte bortglömd. Huset
närmast Björkberget har bytt ägare under året och den nya ägaren har begärt att informationsskyltarna som
satts upp på träskylten (som sitter på hans mark) skulle tas ned så det är gjort. Under det gångna
verksamhetsåret har vi också haft kontakt med Lysekils Sportfiskeklubb då man satt upp en kätting för att
hindra bilar från att parkera längs med den sydvästra stranden på Hällers myr. Under kontakten framkom att
man inte på något sätt stördes av klättrarna utan att kättingen satts upp för att hindra husbilar från att parkera
vid sjön.
I maj/juni testade vi i kommittén ett nytt grepp och kallade alla faddrar till en bergsfadderträff. Denna hölls
på Villa Bro och BKK bjöd på mat. Syftet var att faddrarna och kommittén kunde träffas, utbyta idéer, få
frågeställningar besvarade och även rekrytera några nya faddrar vilket också skedde. Initiativet var
uppskattat och vi planerar att hålla ett nytt under försommaren.
Den accessfråga som tagit mest tid i anspråk under 2017 för kommittén är dock Kvarneberget. Samtliga
väggar stängdes i maj 2017 efter att det uppstått en mycket ansträngd situation. Markägaren och närboende
har irriterats över ett ökat antal klättrare och ornitologer har oroats över att misslyckade häckningar
eventuellt kunnat bero på närvaron av klättrare. Kommunikationen omkring de olika frågorna rörande
Kvarneberget har komplicerats av att det finns två klätterklubbar inblandade. Kvarneberget är en viktig
klippa för klättrare i Östfold och Fredrikstad Klätterklubb har också varit inblandade i ärendet. Markägaren
valde att begära skadestånd vilket dock senare lades ner. Accesskommittén samarbetade med styrelsen
gällande skadeståndskravet och vi fick även extern juridisk hjälp av advokat Walter Sköldstam. Vi vill passa
på att rikta ett stort tack till Walter! I oktober hölls ett stormöte på plats vid Kvarneberget där Länsstyrelsen
var kallande. Närvarade gjorde BKK, Fredrikstad Klätterklubb, Lysekils Klätterklubb, Bohusläns
Ornitologiska Förening, markägare, jaktarrendator, samt närboende vid klippan och två tjänstemän från
Länsstyrelsen. Det gick inte att nå samsyn på mötet utan efterföljande har det inkommit fyra ansökningar om
formellt beträdnadsförbud vid Kvarneberget. På mötet begärde också markägaren att samtliga bultar på alla
väggar togs bort. Detta gjordes ca en månad senare, huvudsakligen av medlemmar från BKK.

Verksamhetsplan Access 2018
•
•
•
•

Fortsätta arbeta för en förbättrad accessituation vid Kvarneberget
Anlägga en parkering på….?
Skriva om access i norska klättermedier
Hålla en bergsfadderträff

/Bobo, Per och Jonatan
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Verksamhetsberättelse Rimnershallen
Under 2017 har det rullat på som vanligt. Vi har kört prova-på klättring på söndagarna, vilket har varit
väldigt uppskattat och välbesökt. Det har troligtvis genererat en del nya medlemmar till klubben.
Ett gäng tappra själar har rivit alla grepp, tvättat och sedan byggt nya leder på repväggen.
Vad jag har märkt är det många medlemmar som flitigt använder klätterväggarna vilket givetvis är roligt att
se.
Vi har köpt in en industridammsugare som står i hallen. Använd gärna denna…
Mail-kontot barn@bohuskk.se administreras av Catharina Andersson och läses någon gång per vecka.
Kölistan är just nu lång och det rör inte speciellt mycket på sig. Det finns ca 80 barn och ungdomar i kö, flest
barn någorlunda jämt fördelat (ca 60 % barn och 40 % ungdomar). Kul att de som är med i bu-verksamheten
trivs och vill fortsätta men tråkigt för de som står i kö. De som nu står först i lön har stått där sedan
september 2016.

Verksamhetsplan Rimnershallen 2018
Vi kommer köra prova-på klättring även denna våren med start 4:e februari och köra löpandes varannan
söndag mellan 16:00 – 19:00. Vi är för närvarande 6 stycken ledare och söker givetvis fler personer som vill
vara med och hjälpa till. Önskvärt hade ju varit att ha prova-på varje söndag.
Autobelayen är i skrivande stund nerplockad och inskickad för service. Nästa inspektion är beräknad att ske
runt midsommar.
Ny musikanläggning är inköpt. Nu lurar vi bara på hur den ska sättas upp så den inte får ben och springer
iväg. Den har anslutningsmöjligheter med både blåtand och aux-kabel.
Vi planerar att bygga om skåpet för skor och selar under året. Detta för att få en lättare hantering av
utrustningen.
/Andreas Henriksson, Catharina Andersson
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Verksamhetsberättelse Bultkommittén
•
•
•
•

Dokumentation av fasta installationer på Ulorna.
Dokumentation av fasta installationer på Vettekullen, borttagning av bladbult på leden På sista
varvet.
Borttagning av borrbulten på Svart Intrusion (Vinternberget).
Borttagning av alla fasta installationer på Kvarneberget.

Verksamhetsplan Bult 2018
•

Rådgöra med styrelsen om eventuella åtgärder på Strandväggen i Ulorna samt Vettekullen.
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Verksamhetsberättelse Bro Boulderkommittén
Se även styrelsen verksamhetsberättelse för projektdelen.
Sedan invigningen har många saker hänt. Bro Boulder har en egen flik på hemsidan där information om
hallen och den verksamhet som bedrivs där finns. Den dagliga skötseln har styrts upp med ex. städ och byte
av filter i hallen. Prova-på har hållits varje torsdag kväll. Under våren 2018 startade barn- och
ungdomsverksamheten med tre B&U-grupper som har varit mycket populära. Sedan invigningen har det
sålts 87 nyckelbrickor till hallen!

Verksamhetsplan Bro Boulder 2018
•
•
•
•

Slutstrykningen av hallen, som ska företas under vår/försommar.
Anläggning av gymdelen på övervåningen.
Strukturera upp kommersiell kursverksamhet.
Finns planer på att ha en problembyggar-dag under våren.
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Verksamhetsberättelse Stugkommittén
Verksamhetsplan Stugan 2018
Under 2018 kommer stugkommittén fokusera på följande underhåll
•
Återuppbyggnad av vedbod
•
Ventilation på övervåning
•
Renovering av det nya dasset
•
Rivning av gamla dasset
•
Ventilation köket
Tidigare skuggkommitté föreslog vid årsmötet 2017 att stugkommittén skulle göra följande saker, dessa
kommer att prioriteras då vi genomfört listan ovan.
• Arbetsbeskrivning för stugkommittén (enligt årsmötesprotokoll 2017)
• Rutiner för klubbstugan (enligt årsmötesprotokoll 2017)
Vidare vill Stugkommittén verka för att förtydliga och förenkla informationen för stugans besökare.
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Resultatrapport 2017
Nettoomsättning
3010
Engångsavgift Bro Boulder
3011
Prova på Bro Boulder
3012
Tagg/dagkort Rimnershallen BKK
3013
Kurser
3016
B&U klättring Rimnershallen
3019
Tagg Bro Boulder
3021
Grupper Bro Boulder
3200
Erhållna gåvor/donationer
3300
Intäkt Access/Bult KT förare BKK
3420
Gruppklättringar/Prova på BKK
3810
Bidrag SISU/aktivitetsstöd BKK
3820
Bidrag LOK/aktiv/SKF/VSIF BKK
3840
Bidrag Bro Boulder VSRF BKK
3881
Bidrag Allmänna arvsfond Boulder
3882
Bidrag Bro Boulder Thordén BKK
3890
Medlemsavgifter BKK
3910
Stug- och tältavgifter BKK
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

Rörelsekostnader
4002
4009
4010
4200
4898
4990
4992

15.580
1.380,00
54.811,5
31.900,00
58.100,00
107.900,00
2.800,00
816,00
24.548,00
3.760,00
22.831,00
150.000,00
1.356.000,00
50.000,00
143.600,00
89.467,52
2.113.494,02

Kostnader kurser
Löner till idrottsutövare och tränare
Ungdomsläger BKK
Kostnader Medlemsaktiviteter BKK
Medlemsavgifter svenska klätterförbundet
Kostnader inomhus BKK
Kostnader Access BKK

Övriga externa kostnader
5010
Hyra Rimnershallen BKK
5030
Kostnader Arvsfonden Bygg Bro Boulder BKK
5040
Kostnad Bro Boulder Löpande
5120
Kostnader bygg Bro Boulder
5150
5170
5490
6460

Kostnader Bohusstugan löpande BKK
Kostnader Reparation/underhåll Bohusstugan
BKK
Övriga förbrukningsinvent./material
Möteskostnader och admin BKK

12

-4.320,00
-10.897,00
-4.997,00
-3.970,00
-54.600,00
-10.050,00
-15.000,00

-15.225,00
-1.682.595,82
-5.899,00
1.388.063,34
-54.234,43

-3.280,00
-19.887,40

6530
6540
6570
6590

Redovisningstjänster
IT-tjänster
Bankkostnader BKK
Övriga externa kostnader

-12.000,00
-3.861,00
-5.256,50
-11.637,00

Personalkostnader
7111
7330
7610

Löner idrottsutövare/tränare under 0,5 pbb BKK
Bilersättning
Utbildning aktiva funktionärer

Summa rörelsekostnader

-2.333,00

3.308.106,49
1.194.612,47

Rörelseresultat

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
7910 Intäkter av engångskaraktär
Räntekostnader och liknande resultatposter
8410 Räntekostnader
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

1.041,00
-16.500,00
-15.459,00
-1.210.071,4

Årets resultat
8999 Årets resultat

-1.210.071,47

13

Budget 2018
Intäkter
3010
3012
3013
3016
3019
3420
3810
3820
3890
3910
Summa Intäkter
Kostnader
4200
4896
4990
4992

Engångsavg. Bro Boulder (+engångs barn)
Tagg/dagkort Rimnershallen
Kurser
B&U Rimnershallen
Tagg Bro Boulder
Gruppklättringar/Prova på Rimnershallen
Bidrag SISU/aktivitetsstöd
Bidrag LOK/aktiv/SKF/VSIF
Medlemsavgifter
Stug- och tältavgifter

Kostnader Medlemsaktiviteter
Medlemsavgift SKF
Kostnader inomhus/Rimnershallen
Kostnader Access

5010
Hyra Rimnershallen
5020
Arrendekostnad Bro Boulder BKK
5040
Kostnad Bro Boulder Löpande
5150
Kostnader Bohusstugan löpande BKK
5170
Kostnader reparation/underhåll Bohusstugan
6460
Möteskostnader och admin
6540
IT-tjäns.
6570
Bankkostnader
6590
Övriga externa tjänster
7111
Löner idrottsutövare/tränare under 0,5 pbb
7330
Bilersätt.
8410
Räntekostnader
Summa Kostnader
Beräknat resultat:
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115.000,00
55.000,00
32.000,00
60.000,00
120.000,00
25.000,00
4.000,00
25.000,00
153.000,00
90.000,00
679.000,00

-4.000,00
-60.000,00
-18.000,00
20.00,00
-15.000,00
-28.000,00
-245.060,00
-55.000,00
-36.000,00
-20.000,00
-4.000,00
-5.256,00
-12.000,00
-11.000,00
-3.000,00
-12.252,00
-548.568,00
130.432,00

Kommentar budget 2018
Räntekostnader avser den ränta BKK behöver betala för det lån som togs i samband med Bro Boulderprojektet för att täcker utgifter innan vi får utbetalat ersättningen från Leader-projektet.
De löpande kostnaderna för Bro Boulder på 245 000 kr innehåller bl.a. slutstryknig på 60 000 kr av
ytterväggarna, bygge av gym på 35 000 kr (ej påbörjat), försäkring 20 000 kr/år,
el/avlopp/städ/grus/väg/övrigt underhåll etc. 66 000 kr/år (dock inte inberäknat filterbytet som jag i efterhand
fått höra kan gå upp mot 50 000/år?). Tanken fanns även på klättergrepp för 30 000 kr vilket jag har rått Bro
Boulder-kommittéens ordförande att tänka över en extra gång till slutet av året för att se att det finns pengar
kvar för en sådan investering. Även gymdelen har varit under diskussion att avvakta med för att se hur
budgeten utvecklar sig under året.
Stugan har behov av en hel del fortsatta renoveringar men under året rekommenderar jag att man endast gör
det mer nödvändiga. Stugan har renoverats för stora summor de senaste tre åren och kan behöva stå tillbaka
det kommande året.
Klubben har nu tre aktiva verksamheter igång: Bro Boulder, Rimnershallen och Klubbstugan. Det är mycket
som kan hända och budgeten lämnar inte mycket över för stora oförutsedda händelser eller inköp. Jag
rekommenderar ett visst ”spara-tänk” under kommande året. Med detta vill jag dock inte uppmana till
inaktivitet i klubben, då aktiviteter och verksamheter också kan dra in plus på kontot med nya medlemmar
etc. Under nästa år kommer vi få en bättre överblick över vad ex. Bro Boulder har för utgifter och inkomster,
detta är svårt att uppskatta innan verksamheten har varit igång ett tag.
Jag framför här också en förfrågan om någon vet var kontanterna i Rimnershallen kan ha tagit vägen? Vid
tömning i december låg där inga kontanta pengar (förutom de som ska ligga som växel). Jag har inte tömt
kassan och i loggboken stod inget om tömning sedan mars. Kanske ändra kontanthanteringssystem i
Rimnershallen?
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Revisionsberättelse 2017
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