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1. Röstlängden fastställdes till 8 stycken.  
 
2. Mikael Wiethe valdes som ordförande och Stefan Dittmer valdes som sekreterare för mötet. 
 
3. Niklas Borgh valdes som protokolljusterare och rösträknare för mötet. 
 
4. Mötet godkändes som utlysts på rätt sätt.  
 
5. Fastställande av föredragningslista:  

- Studentgruppen Klätterkåren 
- Kläder via All in Sports och användandet av andra färger för klubbens logga. 
- Utomhusaktiviteter 
- Beslut om Klätterakademin  
- Kontaktperson i klubben för trygghet 

 
6. Styrelsens berättade om klubbens utbildning för våra ledare vid utomhusklättring samt kurs 
som vi sedan höll för Studiefrämjandet. Några i klubben deltog i på en räddningskurs i somras 
som nu fler önskar göra. Tävlingsgruppen har fått tillskott av nya klättrare samt att några kommit 
tillbaka till klubben. Sammanhållningen vid tävlingar har också varit väldigt god. Kontakter har 
tagits för nya sponsorer nya sätt att enklare fixa kläder till klubbens har undersökts. 
 
7. Vår kassör var bortrest vid årsmötet men lämnade ett meddelande till mötet. 
Sammanfattningsvis såg ekonomin god ut då klubbens intäkter ökade aningen under 2018 och att 
det samtidigt var mindre utgifter. 
 
8. Styrelsen gavs ansvarsfrihet för föregående år.  
 
9. Medlemsavgiften för juniorer höjs till 160kr efter tidigare beslut om att ge ett bidrag till 
Stockholms Klätterförbund (StKF) med 10kr per medlem per år med start 2019. 
Medlemsavgiften för vuxna förblir på 300kr men där 10 kr av avgiften nu går till StKF. 



10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.  
 
Med tanke på att en stor förändring av medlemsantalet skulle kunna ske vid årsmötet, pga 
beslutet om Klätterakademin, föreslog styrelsen att kalla till ett nytt möte för att anpassa 
verksamhetsplanen till eventuellt nya förutsättningar.  
 
11. Behandling av motioner  
 
Studentgruppen Klätterkåren 
Gruppen testkördes av Otto Gårdebäck och Anna Eriksson under 2018 och har visat sig populär 
och väl fungerande. Gruppen har nu tagit namnet Klätterkåren och kommer att utarbeta en plan 
för dess aktiviteter både inomhus och utomhus under 2019. 
 
Kläder via All in Sports och användandet av andra färger för klubbens logga 
Lösningen som företaget All in Sports tillhandahåller ansågs väldigt lämplig för föreningen. Vi 
beslutade att framöver använda Allinsport.se för föreningens kläder. Det var inga invändingar 
mot att använda andra färger på loggan så inom kort hoppas vi ha en “klubbsida” hos 
Allinsport.se och att vår tshirt för 2019 är klar.  
  
Utomhusaktiviteter 
Efter att vi förra året återigen hållt kurser i utomhusklättring har fler visat intresse att bli 
klätterledare. Vi bestämde oss för att marknadsföra oss med detta utbud under 2019 
 
Beslut om Klätterakademin  
En resumé gavs av Stefan från mötet med samtliga Stockholmsklubbar, RF, Stockholmsidrotten, 
Svenska Klätterförbundet i december. Resultatet blev att klubbarna ombads att förtydliga sina 
egna föreningsaktiviteter samt sina relationer med klätterhallarna. I vårt fall kan vi inte 
samarbeta med Klätterverket gällande ungdomsgrupperna (Klätterakademin) om inte föreningen 
äger hela den verksamheten. Vi diskuterade noga vårt alternativ att be Klätterverket att helt få ta 
över ägandet och ansvaret av Klätterakademin. Vi fann det inte hållbart i längden och beslutade 
att inte be Klätterverket om detta alternativ. Det viktigaste ansåg vi vara kvalitén för 
ungdomarnas träning och den kände vi var trygg oavsett vem som äger verksamheten. 
 
Kontaktperson i klubben för trygghet 
Johannes berättade om hur man kan gå tillväga för att ta hand om medlemmar som man befarar 
kan fara illa samt hur klubbar kan organisera sig för att skapa en god miljö med stöd av t.ex. 
www.lockerroomtalk.se. Då Johannes själv har professionell erfarenhet av socialvård erbjöd han 
sig att hjälpa till vid eventuella scenarion. Vi beslutade att Johannes Granlund blir klubbens 
interna kontaktperson för våra medlemmar vid behov.  



12. Val av föreningens styrelse och firmatecknare 
 
Stefan Dittmer valdes som ordförande (1 år) 
Johannes Granlund valdes som sekreterare (1 år) 
Mikael Wiethe valdes som kassör (1 år) 
David Lorca valdes som accessansvarig (1 år) 
Otto Gårdebäck valdes som barn & ungdomsansvarig (1 år) 
Niklas Borgh valdes som tävlingsansvarig (1 år) 
Emma Callerström valdes som ledamot (1 år) 
  
Firman tecknas enskilt av Stefan Dittmer eller Mikael Wiethe. 
  
13. Övriga frågor.  
 
En ny medlem är intresserad av starta en grupp i Nacka Värmdö Klätterklubb för Para Climbing. 
Förslaget togs varmt emot och flera var intresserade att hjälpa till i mars/april när mer 
information kommer. 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
Sekreterare: Stefan Dittmer 
 
 
 
 
_______________________________ 
Justerare: Niklas Borgh 


