
Årsmöte Helsingborgs klätterklubb HK2 
Datum: 2014-02-23 
Lokal : Ladan, Fritidsgården. 
Närvarande: Niklas Andersson, fullmakt - John Olsson, Elin Fredriksson, Niklas Schultz, Mari 
Henningsson , Caroline Persson, fullmakt – Sanna Hellmertsson, Lovisa Jakobsson,  Andreas Rödseth, 
Tell Siegrist, Viktoria Gaspar, Camilla Rabe Overgaard fullmakt – Dennis Langston Overgaard. 
 

1) Fastställande av röstlängd för mötet.  
14 stycken. 13 som får rösta. 
 

2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
        Ja. 
 

3) Fastställande av föredragningslista. 
        Godkändes. 
 

4) Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
Sittande, Tell Siegrist som ordförande och Camilla R Overgaard som sekreterare. 

 
5) Val av justeringsman och en rösträknare. 

Tell Siegrist som justerare. Andreas Rödseth som rösträknare. 
 

6) Styrelsens 
 
a) Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 

Ordföranden läser upp ovanstående. Se bilaga. Inga invändningar. 
b) Förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste 

räkenskapsåret. 
Niklas går genom balans och resultatrapporten, se bilaga. Inga invändningar. 
 

7) Revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under det senaste 
verksamhets/Räkenskapsåret. 
Nicklas läser upp vad Nicklas och Alexander har skrivit, se bilaga. 
Camilla lägger ut motioner, propositioner, övergripande mål, 
verksamhetsberättelse, föredragningslista från årsmöte 2013 och 2014 på 
hemsidan. Nicklas skickar resultat och balansrapport från 2013 och 2014 så detta 
också kan läggas ut på hemsidan, likaså revisorernas protokoll. 

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

Mötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet. 
 

9) Fastställande av medlemsavgifter. 
 
 

10) Prövning av dokumentet ”Övergripande mål för Helsingborgs 
Klätterklubb” 
Ordföranden läser upp ovanstående. Godkänt. 
 

11) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det 
kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 



Se bilaga. Köpa ut kronväggen, reparation och underhållning av lokal 20.000kr, 
väggmaterial 5000 kr, klätterutrustning 15000 kr, grepp 35000 kr,  
13 stycken godkänner detta. 
 

12) Val av (med angivelse av fullständigt namn och personnummer): 
a) Föreningens ordförande för en tid av ett år, föreningens sekreterare för 

en tid av två år, föreningens kassör för en tid av ett år. 
Ordförande Tell Siegrist 851118-4056. 13 stycken röstar ja. 
Sebastian Bengtsson 831007-4094, vald till sekreterare. 13 stycken röstar ja. 
Nicklas Andersson 820212-4031 vald till kassör för en tid av ett år. 13 
stycken röstar ja. 
 
2 ledamöter för en tid av ett år 
Viktoria Gaspar 780508-4022 och Jakob Pnotty, ledamöter för en tid av ett 
år. 13 stycken röstar ja. 

b) 2 revisorer för en tid av ett år 
Alexander Nyberg 800809- 0477 och Niklas Schultz 720510-3331. 
13 stycken röstar ja. 

c) Suppleant 1 år. 
Stefan Qeltin och John Pettersson. 
13 stycken röstar ja. 
 
 

13) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
a) Motion 1 

13 stycken röstar ja. Se bilaga. Styrelsen skall ta fram ett dokument som 
föräldrar ska skriva under. De underskrivna dokumenten skall ligga 
tillgängliga vid receptionen för öppethållargruppen. 
 

b) Motion 2 och 3 
Dessa motioner stryks eftersom det är upp till den nya styrelsen att besluta om 
dessa ämnen. 

 
14) Övriga frågor 

- Nicklas kom med frågan om där är intresse för att hitta en annan lokal och 
skapa en arbetsgrupp. Styrelsen får besluta vilka mål gruppen ska göra. 
Kanske ett samarbete med EB? Elin och Nicklas går under frågan. 

- Tell vill skapa en grupp under frågan om motion 3. Förslag hur/vem ska göra 
kostnad, prata med bouldrare för att få idéer till en ny vägg. 

- Installera brandhandtag. 
- Städ- Niklas och Maria Schultz har en post, Mons pappa en. Tal om att 

Nicklas och Maria kan ta var sin post till städ. 
 

 
Verifiering av dockument  
 
Tell siegrist                                                  Camilla Rabe Overgaard             
 
 
__________________________                 __________________________ 


