
Årsmöte 2022-02-09

NACKA VÄRMDÖ KLÄTTERKLUBB

1. Fastställande av röstlängd för mötet

Röstlängden fastställdes till 7 stycken. Närvarande medlemmar:

Adam Herring, Benedicte Wåhlin, Kasper Sjöö, Niklas Borgh, Otto Gårdebäck, Roger Murray,

Stefan Dittmer.

Närvarande anhöriga (ej medlemmar): Martin Hedberg, Lena Schalén, Jan Schalén

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Kasper Sjöö valdes som ordförande och Stefan Dittmer valdes som sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare

Niklas Borgh valdes som protokolljusterare och rösträknare för mötet.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Mötet godkändes som utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista

Årsmötet godkände föredragningslistan.

6. a) Verksamhetsberättelse för 2021

Närvarande ledare och tränare berättade om sina grupper och dess aktiviteter för det gångna

året. Ordförande läste upp inskickade berättelser för de ledare och tränare som inte kunde

närvara. Verksamhetsberättelse är sammanställt i ett separat dokument.

6. b) Förvaltningsberättelse för 2021

Kassören berättade och visade resultat och balansräkning samt intäkter och utgifter för

räkenskapsåret 2021. Resultatet för året var + 15 255 kr. Medlemsantalet var 196 stycken sista

november 2021, vilket är en ökning med 42 personer. Klubben har därmed bidragit med

1960kr till Stockholms Klätterförbund (10kr per medlem).

7. Revisionsberättelse

Vår revisor Dan Elias, hade inte möjlighet att medverka. Innan mötet skickades

revisionsberättelsen ut till mötets deltagare.



8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

Styrelsen gavs ansvarsfrihet för föregående år.

9. Fastställande av medlemsavgifter

Medlemsavgiften förblir på 300kr per vuxen och 160 kr per ungdom.

10. Verksamhetsplan och budget för 2022

Ännu finns inga större planerade utgifter för 2022. Ny utrustning är det som hittills

diskuterats, bl.a. nya rep. På kommande styrelsemöte kommer möjligheten för olika events

att ses över och behov av utgifter i samband med dessa.

11. Beslut av årsmötets inkomna motioner.

1. TACKAKTIVITET FÖR LEDARE INOM VÄLGÖRENHETSKLÄTTRING

Årsmötet beslutade att avsätta 2000kr för tackaktivitet för välgörenhetsklättringens

ledare under 2022.

2. FÖRÄNDRING AV STADGAR

Årsmötet valde att godkänna samtliga föreslagna förändringar av föreningens stadgar.

12. Val av föreningens styrelse, revisor, valberedning, firmatecknare och ombud.

Kasper Sjöö valdes som ordförande (1 år)

Adam Herring valdes som ledamot - Accessansvarig (1 år)

Emma Callerström valdes som ledamot - Välgörenhetsklättring (1 år)

Niklas Borgh valdes som ledamot - Tävlingsansvarig (1 år)

Otto Gårdebäck valdes som ledamot - Barn & ungdomsansvarig (1 år)

Stefan Dittmer valdes som ledamot - Kassör (1 år)

Ylva Persson valdes som ledamot (1 år)

Dan Elias valdes som revisor (1 år)

Firman tecknas enskilt var för sig av Kaper Sjöö eller Stefan Dittmer.

Som ombud att representera klubben vid förbundsmöten valdes Kaper Sjöö och Stefan

Dittmer.



13. Övriga frågor

NYA KLUBBKLÄDER

Några i tävlingsgruppen har efterfrågat nya klubbkläder. Bland annat gäller det placering av

klubbloggan som på tävlingar hamnar under tävlingsnumret som sätts på ryggen. Av en

tillfällighet har klubben blivit kontaktad av en ny leverantör för klubbkläder. Förutom

tjänster som webbshop kan de ta emot kläder som inte tillhör sina egna leverantörer vilket är

en fördel om klubben skulle få kläder genom t.ex. sponsring. De erbjuder även olika typer av

tryck. Fortsatt dialog kommer att föras med den nya leverantörer och tävlingsgruppen.

_______________________________

Sekreterare: Stefan Dittmer

_______________________________

Justerare: Niklas Borgh


