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Dagordning årsmöte Bohusläns Klätterklubb 2019
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 2018
Styrelsen:

Ida Fredriksson, ordförande
Mattias Hjort, vice ordförande
Ola Garnwall, kassör
Markus Daukz, sekreterare
Bosse Säll, ledamot
Mattias Hallsten, suppleant
Simon Puder, suppleant

Revisorer:

Daniel Jacobs
Andrée Loewen

Accesskommittén:

Jonatan Rask
Per Larsson
Nils Ragnar Gustavsson
Mattias Hallsten

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
Martin Wiklander
Hugo Hermansen
Tony Nielsen
Anders Spång och Marie Gylfe (Barn och Ungdom)

Hemsideadministratörer:

Anders Dahl
Ida Fredriksson
Andreas Henriksson
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
Året 2018 har handlat till stor del om att få koll på den nuvarande situationen och att alla i styrelsen
ska hitta hur vi ska arbeta och känna sig bekväma i styrelsens arbete; i princip hela styrelsen byttes
ut inför 2018. Den nuvarande situationen ser ut så att vi bedriver tre stationära verksamheter,
Rimnershallen, Bro Boulder och klubbstugan i Bärfendal, varav vilka två av byggnaderna BKK
äger och driver. Året har och innehåller fortfarande en del arbete som släpat efter från bygget av Bro
Boulder. De sista pengarna från LEADERprojektet godkändes för utbetalning under sommaren och
därmed kunde lånet som klubben tagit avskrivas. Under våren 2018 fick vi också det tråkiga
beskedet om en felaktig skattebetalning under bygget av Bro Boulder. Skattebetalningen handlar om
en utländsk betalning som felaktigt blev skattad i utlandet. Skatten är nu betalad till Skatteverket i
Sverige men ännu ej återbetalad från Tyskland. Här pågår kontakt med berörda företag. Styrelsen
hoppas på en lättsam lösning snart.
Med tanke på det stora arbetet som lades ner under 2017 med bygget av Bro Boulder och att
ekonomin under 2018 var osäker (lån pga. att LEADER betalades ut först i efterhand,
skattebetalningen) har arbetet i styrelsen mest handlat om att få koll på situationen och att försöka få
koll och ordning på det klubben har.
Vi har under året bytt till ett nytt bokföringsprogram dit de allra flesta fakturor skickas vilket är
säkrare och mindre adress-känsligt.
I december bjöd styrelsen in till Lusseklättring på Bro Boulder. Det bjöds på fika och snackades
klubbarbete och klättring; och framför allt klättrades!
En ny roll som informationsansvarig har fallit på Martin Wiklander. I denna roll ingår att ha lite koll
på vad som händer i klubben och informera medlemmar om detta.
Breddklätterträffen anordnades av Mattias Hallsten och Bobo Gustavsson på Villa Bro och blev
återigen en succé. Föreläste gjorde Pete Whittaker.

Verksamhetsplan Styrelsen 2019
-

-

Förbättra arbetsgången och kommunikation mellan styrelsen och kommittéerna. Att underlätta och
förbättra arbetsgången inom klubben ger en tydlig struktur vilket förhoppningsvis kan locka fler att
engagera sig. Bland annat genom att ha en kontaktperson i styrelsen för varje kommitté
Önskar få till utomhusklättring i klubbens regi vid ett antal tillfällen under säsongen.
Arbeta mer aktivt för att ungdomar ska engagera sig i klubben, ex. i styrelse och kommittée.
Ordna en ungdomshelg i Bohuslän i augusti.
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Kommenterad [BS1]: n

Verksamhetsberättelse Access
Verksamhetsplan Access 2019
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Verksamhetsberättelse Rimnershallen
2018 löpte på utan större förändringar.
Då vi hade viss brist på folk som engagerade sig i Rimnershallen kunde vi inte bedriva så mycket
prova-på som vi hade önskat. Vi har även haft ett gäng gruppbokningar så som familjer, skolor,
kompisar och möhippor/svensexor.
Verksamhetsplan Rimnershallen 2019
Vi har fått flera nya eldsjälar som vill hjälpa till. Så planen är att bedriva prova-på för allmänheten
varje söndag med start i februari (16:30-18:30) med två ledare vid varje tillfälle. Vi är ca 8-10
stycken nu. Gruppbokningar kommer fortsätta som vanligt.
Jag har efterfrågat pengar och hantverkshjälp från styrelsen för att kunna få ett nytt skåp för selar
och skor.
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Verksamhetsberättelse Bultkommittén
Verksamhetsplan Bult 2019
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Verksamhetsberättelse Bro Boulderkommittén
Verksamhetsplan Bro Boulder 2019
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Verksamhetsberättelse Stugkommittén
Under året har stugkommittén främst arbetat med det kontinuerliga arbetet förknippat med stugan.
Vi har med jämna mellanrum besökt stugan för att kontrollera att allting fungerar, tömt sopor m.m.
Under sommaren hade vi ett par stycken långboende som i varierande grad tog del i det arbetet.
Utöver det har kommittén anordnat två fixardagar och gjort följande förbättringar:
- Röjt ut vardagsrummet och köpt in tre nya fräscha soffor som gav stugan ett rejält estetiskt
och hygieniskt lyft!
- Vi har röjt skräpvirke, bråte och annat skräp från tomten.
- Renoverat vedboden, där golvet tyvärr hade rasat.
- Rensat källaren från skräp och byggt en hylla för matförvaring.
- Bytt ut kylskåpet mot ett nyare och fräschare.
Verksamhetsplan Stugan 2019
Under 2019 avser vi i stugkommittén att framförallt fortsätta tillgodose att det dagliga fungerar i
stugan för våra gäster.
De förbättringar som behöver göras är:
- Vatten och avlopp i toalettbyggnaden behöver vintersäkras eller i det minsta underlätta för
avstängning under vintersäsongen.
- Toalettbyggnaden behöver renoveras p.g.a felkonstruerat tak.
- Rensa ur ladan så att den kan användas som extra sovplatser, som var tanken när den
byggdes.
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Balans- och resultatrapport 2018
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Budget 2019
Intäkter
3010
3012
3013
3016
3019
3420
3810
3820
3890
3910
Summa Intäkter

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
4200
Kostnader Medlemsaktiviteter
4896
Medlemsavgift SKF
4990
Kostnader inomhus/Rimnershallen
4992
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-tjänst.
6570
Bankkostnader
6590
Övriga externa tjänster
7111
Löner idrottsutövare/tränare under 0,5 pbb
7330
Bilersätt.
Summa Kostnader
Beräknat resultat:
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90.000,00
45.000,00
32.000,00
43.000,00
120.000,00
25.000,00
4.000,00
25.000,00
153.000,00
90.000,00
627.000,00

-4.000,00
-60.000,00
-18.000,00
- 20.000,00
-15.000,00
-28.000,00
-150.000,00
-55.000,00
-30.000,00
-20.000,00
-4.000,00
-5.256,00
-12.000,00
-7.000,00
-3.000,00
-431.256,00
195.744,00

Kommentar budget 2019
Under året har arbetet med ekonomin förutom den löpande hanteringen handlat om att
implementera ett nytt faktureringsystem från speedledger till Visma, detta för att underlätta
fakturering och bokföring samt att komma ifrån hanteringen av pappersfakturor. Lånen för Bro
Boulder är lösta och det som återstår kring ekonomin med bygget av Bro Boulder är att få tillbaka
momsen som betalades ut i samband med inköpet av väggarna från T-walls.
Under 2018 har BKK ett överskott på ca 122000:-. Styrelsen har i samråd med vår arvoderade
ekonom konstaterat att BKK bör har ett överskott på 100 000 – 300 000 de närmsta åren för att
kunna ha goda marginaler att driva och förvalta våra verksamheter och lokaler.
Vart överskottet ska gå är upp till BKK medlemmar via styrelsen att avgöra, en stor del kommer att
behövas till drift och underhåll av klubbstugan och Bro Boulder. En diskussion som bör tas kring
ekonomin är ifall respektive verksamhet ska finansiera sig självt eller ifall vi använder den
sammanlagda summan pengar till att driva våra tre verksamheter (Klubbstugan, Bro Boulder och
Rimnershallen).
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Revisionsberättelse 2018
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Motion 1. – Ändring av engångsavgifter
Förslag:
BroBoulder: 90 kr för icke medlem och 70 kr för medlem.
Rimnershallen: 80 kr för icke medlem och 60 kr för medlem.
Motivering:
Jag tycker det är fel att medlemmar måste betala samma höga engångsavgift som icke medlemmar i
Bro Boulder och 100 kr är väldigt mycket om man jämför med inomhushallar i Göteborg (130 kr)
som har större klätterytor, massor av repklättring och kompletta gym. Det finns ju en grupp
medlemmar som inte är lika aktiva och/eller som följer med och klättrar någon gång ibland (vissa
kanske inte har egen bil och kan inte ta sig till hallen lika lätt). Medlemmar borde ges ett lite lägre
pris jämte mot icke medlemmar.

Kommentar från styrelsen:
Styrelsen föreslår att motionen avslås då det bör ligga på kommittée och styrelsenivå (som har en
bra översikt över det ekonomiska flödet i klubben) att sätta priser.
Dock en kommentar från styrelsen.
Klubben gynnas av att fler personer köper årstag. Vi har en mycket låg årsavgift för tag (även i
jämförelse med GBG). Vid årskort blir klubbens ekonomi mer förutsägbar och vi blir fler
medlemmar. Det är bra både ur ekonomiskt och försäkringsmässigt perspektiv. Vid bestämmande
av prissättning tror klubben att en något högre engångsavgift är positiv för att fler ska köpa tag.
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Motion 2. – ändring av medlemsavgiften
Förslag:
Ändra medlemsavgiften till 300 kr istället för 400 kr för engagerade medlemmar.
Motivering
Inför en reducerad årsavgift för de som engagerar sig i klubbens drift.
Kommentar från styrelsen:
Styrelsen föreslår att årsmötet avslår motionen. Detta då en sådan policy är svår att genomföra i
praktiken och medför en hel del extra och osäkert arbete samt förlorad inkomst för klubben. Vad
är ”att engagera sig”? Hur ofta/mycket etc.? Det har tidigare funnits vissa ”ersättningar” inom
klubben som varit av större ekonomisk summa men detta har ändå inte bidragit med någon
större tillströmning av engagerade medlemmar så 100 kr/år, skulle vi tro, har inte den önskade
effekten.
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Motion 3. – Skolor ska anmäla ankomst till Rimnershallen
Förslag:
Idag finns en väldigt bra Facebook-sida för Rimnershallen. Där borde skolorna kunna skriva en rad
några dagar innan de kommer.
Motivering
Vi är många som tycker att skolorna som använder rep- och boulderväggen i Rimnershallen
borde kunna flagga för när de kommer att nyttja väggarna. Vi som har lång resväg drabbas extra
hårt av att det inte finns någon hantering för väggens tillgänglighet.
Kommentar från styrelsen
Styrelsen föreslår att avslå denna motion då det inte är en fråga som enbart kan bestämmas av
årsmötet; skolan har en avgörande roll i detta. Styrelsen ställer sig dock inte negativ till frågan i
sig men föreslår att detta tas upp på kommittéenivå istället.
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Motion 4. – Åtaganden mellan kommun och BKK gällande Rimnershallens inredning
Förslag
Styrelsen åtar sig att göra upp en plan för besiktningar utav utrustningen i rimnerhallen och regelbundet följa
upp så att utrustningen i rimnerhallen är besiktigad och godkänd
Styrelsen följer upp med kommunen att de nödvändiga besiktningarna ifrån deras håll genomförs när behov
föreligger.

Motion
Enligt avtalet med Uddevalla kommun har Bohusläns klätterklubb åtagit sig att ”ansvara för skötsel, underhåll
och reparationer av all utrustning i lokalen utöver det som går att beakta som normalt slitage. Undantag
gäller repsinfästningar för vilka upplåtaren skall genomföra nödvändiga besiktningar och bekosta nödvändiga
åtgärder”.
Detta kan tolkas som att kommunen ansvarar för all fast utrustning (vägg och ankare) och att klubben
ansvarar för utrustning så som rep, autobelay, selar och skor. Tyvärr kommer det och går engagerade med
mer eller mindre kunskap om utrustningen i hallen. Till exempel har jag förstått att väggen inkl. Ankare och
rep behöver besiktas en gång årligen och autobelayer två gånger per år. Säkerheten vid klättring är högst
prioriterad och därfav förslagen ovan.

Kommentar från styrelsen
Föreslår bifall på motionen.
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