
Bilaga 1 

Verksamhets berättelse för Helsingborgs klätterklubb-2014 

Antal medlemmar och träningskort 

136 medlemmar 

77 träningskort 

 

Ekonomi – omsättning 

Totalt omsatte klubben under 2014 uppåt 275 000 kr. 

 

Bygg projekt 

Projekt var planerade och en projekt grupp sattes i hoppa men lades på is då 
ingen valdes att leda gruppen.  

Man konstatera att man skulle kolla på att bygga ut ladan i stället och då av 
vakta till årsmötet för att höra vad medlemmarna hade att säga. 

Klubbarrangemang 

Klubben anordnade i samarbete med Helsingborgs stad att ha en vägg ståendes 
på HX, det trycktes upp tröjor med logga för dom som stod och hjälpte till att 
säkra. 

Nya grep köptes in och många hjälpte till att plocka ner dom gamla och sätta 
upp nya. 

En grupp med medlemmar från Hk2 och medlemmar från EB sattes i hopa för 
att försöka hitta ett alternativt ställe att bedriva klätterverksamheten. 

En Bolder tävling anordnades för seniorer och juniorer 

En städ dag anordnades och många slöt upp för att städa måla och slänga en 
hel del skräp som ladan har samlat på sig under åren.  

Barn och ungdom 

 

 

 



 

Öppna arrangemang 

För att främja klättringen har Klubben under första tisdagen i månaden hålt 
Prova på med en instruktör, detta har då resulterat i att fler medlemmar har 
anslutit sig till vår klubb, 

 

Kurser 

Instruktörssektionen har vidare hållit klätterkurser. 

Kurser för grönt och/eller rött kort har getts vid flera tillfällen. Totalt har 36 nya 
utbildats. 

Vidare har 40 st gjort uppklättring för grönt kort och 9 st för rött 

 

Städning – trivsel 

 

Vidare har det varigt folk i städ sektionen som har städat och då lite 
underbemannade men dom har gjort ett jätte bra jobb  

Under städ dagen fick dammsugaren ett ställe att stå på som är markerat med 
grön färg vid en utav nödutgångsdörrarna, 

I sin tur har dörrarna fått nya handtag för snabbare ut rymning 

Även nya rep är uppsatta 

 

Mvh Tell siegrist ordförande    

 

  



Bilaga 2 

Revisionsberättelse 
Till Årsmötet 2015 i Helsingborgs Klätterklubb, HK2, Org.nr. 802433-1764 

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för år 2014 i Helsingborgs 
Klätterklubb. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt 
ansvar är att uttala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision. 

Revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens 
tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet.  

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om 
styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med klubbens stadgar eller årsmötesbeslut. 
Vår bedömning är att styrelsens arbete har utförts noggrant och omsorgsfullt. 

Dock vill vi påpeka följande: 

• Att uppföljning av föregående års revision inte gjorts till fullo. 
• Att bokföringen av evenemang måste bli tydligare. 
• Att det saknas underlag till verifikationer i bokföringen, till exempel underlag i from 

av e-post, utlägg i samband med planeringshelg och underlag för samtliga Offentliga 
bidrag. 

Vi vill därför föreslå följande: 

• Att ordförande, kassören och revisorerna går igenom revisionsberättelsen tillsammans 
efter årsmötet. 

• Att styrelsen eller kassören tar fram en kvittomall för redovisning av evenemang. 
• Att kassören inför ett konto för kontering av övrigt intäkter. 
• Att kassören tar fram en ny mall för budgetering. 

 

Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen för klubben, disponerar vinsten enligt förslaget i 
verksamhetsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Helsingborg 2015-03-22 

 

 

 

 

Niklas Schultz      Alexander 
Nyberg 

  



Bilaga 3 

Övergripande mål för Helsingborgs klätterklubb -2015 

(Förslag till verksamhetsplan) 

 

Klubbens ändamål är att främja klättring 

Samt ge möjlighet att ge intresserade att utöva klättersporten. 

 

Klubbens främsta uppgifter för dessa mäl är att 

. driva klätterväggen som en möjlighet för alla som vill klättra där 

. stödja, uppmuntra, utbilda och bredda kunskapen bland alla som söker sig till klättringen 

 

De aktiviteter som står i fokus har varit och kommer att vara följande 

.B&U-sektionen med träning och utbildning 

.Instruktörssektionen 

.Utveckling av väggen för ökning av såväl säkerhet som variation i klättringen 

.Hälla igång ett fungerande öppethållande grupp och rengöring av ladan 

.Marknadsföring i den mån som krävs för att klubben ska finnas 

.Kommunikation, både inom klubben samt till omvärlden 

 

En aktivitet som klubben bör lägga fokus på är utomhus klättring, klippklättring såväl som boulder 

Detta borde innefattar juniorer och seniorer  

  



Bilaga 4 

Motion (varje att-sats skall betraktas som en separat motion och bör således röstas om var för sig) 

Bakgrund 

Barn och Ungdomsverksamheten är en god rekryteringsgrund för aktiva medlemmar och förutom att 
årligen gå med vinst leder den till positiva bieffekter som barnkalasinkomster, föräldrar som blir 
medlemmar och att sprida information i Helsingborg om föreningen. Tidigare har det varit problem 
att överbrygga ungdomar från barn- och ungdomsklättring till vuxenklättring – här skulle 
hjälptränarskap och på sikt huvudtränare kunna vara ett sätt. 

Förhoppningen med nedanstående motioner är att göra det än mer intressant att vara 
ungdomstränare så att detta blir en grupp som tillsammans utvecklar barn- och ungdomsklättringen i 
Helsingborg. 

Engagerade och motiverade tränare kan även vara en tillgång för andra sektioner. 

 

 Vi anser att tränare bör ha större ersättning än andra uppdrag inom klubben då det på ett helt annat 
sätt kräver att hen binder upp sig på en och samma tid varje vecka i minst en termin åt gången. En 
huvudtränare skall dessutom förbereda träning och hålla kontakt med föräldrar/aktiva. Om 
sektionsansvarig inte är tillika tränare bör det inte utgå någon ytterligare ersättning till denna. 

   

Ändring till Policydokument beslut 11.4 Barn- och ungdomssektionen 

Motion 1: att Sektionen kan bestå av max fem medlemmar (inklusive sektionsansvarig) ändras 
till Sektionen kan bestå av max 2 medlemmar per aktiv barngrupp och därutöver max en 
sektionsansvarig. 

 

Motion 2: att Medlem i barn- och ungdomssektionen har rätt till ersättning enligt gällande riktlinjer 
under Beslut 11.9 Ersättning för sektionsengagemang. Får följande tillägg. Därutöver erhåller 
huvudtränare för respektive grupp X kronor per termin och hjälptränare Y kronor per termin. 

 

Motion 3: att Styrelsen får i uppdrag att fastställa ersättnings storlek (X /Y i ovanstånede att 
sats) utifrån de inkomster som barnklättringen genererar. 

 
Motionerna är framlagda av: 

Roger Strandqvist 

Niklas Schultz 

Helén Strandqvist  



Bilaga 5 

Motion 4 

 

Mörarp 2015-02-08 

 

Motion angående familjemedlemskap i  

 

Helsingborgs K2 

 

I och med att vi nu betalar en lika stor summa till svenska klätterförbundet oavsett junior eller senior  

 

kan vi skapa familjemedlemskap i klubben.  

 

Mitt förslag är att oavsett vad summan till SKF är så skall varje hushåll med minst en vuxen betala  

 

200kr till klubben. Detta innebär att vi fortfarande stödjer klubben per hushåll men inte per vuxen  

 

som nu. 

 

Så här skulle det kunna se ut: 

 

2 vuxna och 1 barn, 3 x SKF (dagsläget 140kr) + 200kr 

 

1 barn, endast SKF 

 

2 vuxna, 2 x SKF + 200kr.  

 

/ 

 

Caroline Zakrisson 

  



Bilaga 6 

Motion 5 

Hej! 

 

Jag har ett förslag gällande termins/träningsavgiften per halvår. Om det är medlemmar som vill köpa 
träningskort hos oss i mitten eller i slutet av perioden som t ex de som precis gått en klätterkurs hos 
oss att de ska betala 200 kr per månad för resterande tiden, istället för att behöva betala 1000 kr för 
kanske 3- 2 månader. 200 kr är en summa som gör att det blir rättvist för alla och i slutänden blir det 
billigare att betala halvårsvis i vilket fall som helst, så medlemmar ska inte tjäna på att vänta med 
halvårsbetalningen. 

 Till exempel från oktober- december 600 kr istället för 1000 kr plus 350 kr i medlemsavgift. 

 

Mvh Sanna Ståhl  

  



Bilaga 7 

Motion 6 

Motion - Nycklar 

 

Idag så ingår tillgång till ladan i träningskortet mot en viss deposition. Det krävs ingen motprestation 
för att få tillgång till ladan. För att öka engagemanget i klubben så föreslår jag att nyckel kan erhållas 
genom att man hjälper till i klubben istället för en deposition. En ny position, nyckelansvarig kommer 
krävas. Nyckel kan hämtas ut vid uppvisande av engagemang. Fasta roller t.ex. öppethållare har alltid 
tillgång, medans engagemang på städdagar erhålls efter deltagande. Alla uppgifter kräver olika. 
Noterade de uppgifter som ger nyckel efter engagemang. Personbegränsningar inom respektive 
sektion enligt Policydokumentet på grund av ersättningarnivåer. 

 

Exempel på uppgifter för att få en nyckel utkvitterat: 

 

● Styrelsearbete 

 

● Barn & Ungdom 

 

● Vägg (lokal & utrustning) 

 

● Webb 

 

● Städ 

 

● Öppethållare 

 

● Instruktör 

 

○ Ordförande (mail) 

 

○ Kassör (mail) 

 

○ Sekreterare (mail) 



 

○ Ledamot 

 

○ Suppleant 

 

○ Kontaktperson fritidsgården 

 

○ Revisor 

 

○ Valberedning 

 

○ Ansvarig (mail, planering, LOK-stöd) 

 

○ Ledare 

 

○ Ansvarig (planering) 

 

○ Väggbyggare (nyckel efter deltagande) 

 

○ Ledbyggare (nyckel efter deltagande) 

 

○ Utrustningskontrollant (rep, selar ...) 

 

○ Piff 

 

○ Ansvarig (mail, administration hemsida och mail) 

 

○ Ansvarig (planering) 

 

○ Städare 

 



○ Ansvarig (planering) 

 

○ Öppethållare 

 

○ Ansvarig (planering, administration) 

 

○ Prova på 

 

○ Kurser 

 

● Andra engagemang 

 

○ Arrangemang 

 

■ Skolor 

 

■ Företag 

 

■ Privatpersoner 

 

■ Tävlingar (nyckel efter funktionärsdeltagande) 

 

○ Bokningsansvarig (mail) 

 

○ Träning (nyckel när datum är bokat) 

 

■ Teknik 

 

■ Yoga 

 

■ Styrka 



 

■ Kettlebell 

 

■ Fingerbräda 

 

■ Systemgrepp 

 

○ Coachning (nyckel efter val av person och träningsschema) 

 

○ Hjälpa till på städdagar (nyckel efter deltagande) 

 

○ Nyckelansvarig 

 

Niklas Andersson 

  



Bilaga 8 

 

Proposition 

 

Policydokument - Tävlande medlemmar 

 

Ändring av beslut 10 

 

Vi i styrelsen vill främja att våra medlemmar tävlar. Så vi föreslår att ta bort de motkrav som idag 
finns i policydokumentet då det är väldigt få, om ens några i klubben som kan ta ut den ersättning 
som erbjuds. 

 

Föreslår följande ändring till beslut 10 

 

För att räknas som tävlande medlem i HK2 ska man delta i minst två nationella eller regionala 
tävlingar per år (i valfri klättergren). 

 

Tävlande medlem kan i efterhand ansöka till kassören för bidrag till anmälningsavgiften. Bidrag kan 
utgå med maximalt 500 kr/person och år. Klubbens tävlingskassa är enligt budget och bidrag kan 
utgå så länge kassan räcker. 

 

Tävlande skall vid ett tillfälle hjälpa till på B&U eller nybörjarklättring. 

  



Bilaga 9 

 

Proposition 

 

Policydokument - Måltidsersättning 

 

Ändring av beslut 6 

 

Dagens ersättning är 70kr. Föreslår att höja denna till 80kr då det ofta är svårt att hitta en 
standardlunch idag till ett belopp av max 70kr. 

 

Föreslår följande ändring till beslut 6 

 

Medlemmar som hjälper till vid av styrelsen sanktionerade aktiviteter som tar längre tid än tre 
timmar, har rätt till måltidsersättning med högst 70 80 kr/person. Ersättning utbetalas av kassören 
mot uppvisande av kvitto. 

  



Bilaga 10 

 

Proposition 

 

Policydokument - Instruktörssektionen 

 

Ändring av beslut 11.3 

 

Instruktörssektionen drivs idag lite annorlunda än vad som beskrivs i policydokumentet. 

1. Nybörjarforum hålls inte längre då det inte finns tid och ork. Föreslår att det stryks. 

2. De som håller i arrangemang idag är personer som är godkända av ansvarig i instruktörssektionen, 
och dessa personer erhåller ersättning enligt 300kr / arrangemang. Dessa personerna är inte 
inräknade i de 5 som är med i sektionen. 

3. Korrigera ersättningarna så att de är jämställda utifrån de krav som ställs på personen. 
Auktoriserad instruktör: 250kr/h, hjälpinstruktör: 200kr/h och arrangemang och prova på 250kr. 

 

Föreslår följande ändring till beslut 11.3 

 

Instruktörssektionens ideella uppdrag är att: 

* vara stöd för övriga sektioner i form av utbildning och inhopp, 

* föregå med gott exempel 

* bistå styrelsen med instruktörskompetens 

* generera intresse och nya medlemmar till klubben, 

* planera och administrera instruktörssektionens arbete, t.ex. kursupplägg, bokningsrutiner 

* upprätthålla en hög kunskapsnivå bland medlemmarna 

* utfärda grönt och rött kort för inomhusklättring, samt 

* arbeta för utbildning av klubbmedlemmarna och säker klättring. 

* hålla i nybörjarforum 

 

Medlem i instruktörssektionen, max fem personer (inkl. instruktörsansvarig), har rätt till ersättning 
enligt gällande riktlinjer under Beslut 11.9 Ersättning för sektionsengagemang. Medlem godkänd av 



ansvarig i sektionen, kan hålla i arrangemang och erhålla ersättning enligt nedan. Dessa 
medlemmar är utöver de 5 som ingår i sektionen. 

 

Instruktörssektionens inkomstbringande och medlemsgenererande uppdrag: 

* hålla i nybörjarkurser och prova på, 

* i klubbens regi hålla arrangemang för klubbmedlemmar och allmänhet, samt 

* erbjuda alla medlemmar en möjlighet att ta del i arrangemang 

 

Instruktörssektionens ersättningsnivåer: 

Kurser: 200 250kr/h för klubbinstruktörer, 100 200kr/h för hjälpinstruktörer 

Prova på: 120kr/tillfälle 

Arrangemang och prova på: 300 250kr 

 

Bokningar: 50kr/arrangemang 

 

Instruktörssektionen består av klubbens certifierade instruktörer samt hjälpinstruktörer som väljs av 
ansvarig för instruktörssektionen. Ansvarig för instruktörssektionen väljs av styrelsen. 

 

Utbildning av instruktörer: 

Förkrav: Hjälpinstruktör under 2 kurser utan ersättning 

Examination: Efter godkännande av instruktörssektionen 

Efterkrav: 2 kurser med ersättning de 2 efterföljande åren efter examinationen. 

  



Bilaga 11 

 

Proposition 

 

Policydokument - Väggsektionen 

 

Ändring av beslut 11.2 

 

Det har skapats en intressegrupp för att bygga leder i ladan. Men detta ansvar ingår faktiskt under 
väggsektionen. Så för att främja ledbyggandet lite mer så förslår vi i styrelsen att vi ändrar antalet 
personer som kan vara med väggsektionen till att vara max 5 (varav minst 2 är aktiva ledbyggare). 

 

Föreslår följande ändring till beslut 11.2 

 

Väggsektionens uppdrag är att: 

● ge förslag på underhåll och vidareutveckling av klubbens lokaler och väggar (inklusive 
rutinbesiktning), och därvid beakta alla medlemmars intresse, 

● koordinera montering av klättergrepp, boulderproblem och leder, 

● ge förslag på inköp av klättergrepp, 

● vid behov av bygge på klubben hjälpa till med koordinering, fördela arbetsuppgifter samt i 
möjligaste mån själv hjälpa till. 

 

Styrelsen utser en väggansvarig som i sin tur sätter samman en väggsektion om max tre fem personer 
(inklusive väggansvarig, och minst 2 ledbyggare). 

 

Medlem i väggsektionen har rätt till ersättning enligt gällande riktlinjer under Beslut 11.9 Ersättning 
för sektionsengagemang. 

  



Bilaga 12 

Städsektionen 

 

Beslut 11.5 

 

Utformat: 2009-03-27 

Städsektionens uppdrag är att hålla rent och snyggt i klubblokalen (Ladan) genom regelbunden  

städning, borttagande av sopor m.m., samt ge förslag på inköp av städutrustning och ytterligare  

hygieniska förbättringar. 

Styrelsen utser ansvarig för städsektionen, som i sin tur utser övriga sektionsmedlemmar. 

Sektionen kan bestå av max tre medlemmar (inklusive sektionsansvarig).  

Medlem i städsektionen har rätt till ersättning enligt gällande riktlinjer under Beslut 11.11 Ersättning  

för sektionsengagemang. 

 

Ändring i beslut 

Rad fem och vidare 

I sektionen ingår det 4 medlemar som i sin tur har en ansvarig som har kontakt med styrelsen  

Medlemar får ersättning enligt gällande riktlinjer under beslut Extra medlems möte 2014 06 10  
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Åldersgränser på klubblokalen (Ladan) 

 

Beslut 8 

 

Utformat: 2009-03-27 

Barn under 15 år får endast vistas i Ladan i ansvarig vuxens sällskap, som ansvarar för deras  

säkerhet. Ungdomar mellan 15 och 18 år måste ha målsmans underskrift för att vistas utan ansvarig  

vuxen i Ladan. 

 

Ändring i beslutet sedan årsmöte  2014 

Barn under 15 år får endast vistas i Ladan med ansvarig vuxens sällskap som ansvarar för deras 
säkerhet. 

Ungdomar Yngre än 18 år som innehar Grönt respektive Rött kort får med målsmans underskrift 

 komma och klättra på träningar eller tisdag/tordag då vi har öppet under övrig tid gäller målsmans  

närvaro 

  



Bilaga 14 

Kontaktperson mot fritidsgården 

 

Beslut 11.7 

 

Utformat: 2009-03-27 

Styrelsen utser en medlem som ska fungera som klubbens kontaktperson mot fritidsgården  

(hyresvärden för Ladan). 

Kontaktpersonen är ansvarig för att samarbetet med fritidsgården fungerar,  

och ska regelbundet hålla möten med representanter för fritidsgården (enligt gällande avtal med  

Fritidsgården).  

Kontaktpersonen ska regelbundet hålla möten med klubbens styrelse.  

Kontaktpersonen har rätt till ersättning enligt gällande riktlinjer under Beslut 11.11 Ersättning för  

sektionsengagemang. 

 

Förslag på ändring i beslut 

Rad fyra ändra hälla möten till att hålla kontakt 

Rad sex ändra hålla möten till att hålla kontakt 
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Motion till Helsingborgs Klätterklubb om accessansvarig  
  

Access är ett av Sveriges klätterklubbars viktigaste arbetsområden och innebär bl.a. kontinuerligt 
arbete med myndighetskontakter och förhandlingar med markägare, så att vi kan få fortsätta klättra 
på våra klippor/boulderområden. Accessarbetet syftar också till att öppna upp klippor som är 
stängda, dvs. idag förbjudna att klättra på.  

Klubben har de senaste åren haft en person som arbetat med dessa frågor inom gruppen ”Access 
Kullaberg” men det finns inget inskrivet om vår policy om detta.  

Jag föreslår därför att vi skriver in följande i policydokumentet:  

Accessansvarig/kontaktperson  
Styrelsen utser en person till att vara aktiv med accessarbete. Detta innebär att minst att vara 
kontaktperson för klubben gentemot Svenska Klätterförbundet samt den skånsk-danska 
samarbetsgruppen ”Access Kullaberg”.   

Vidare kan accessansvarig bland anat vara aktiv inom access i Skåne samt se till att medlemmarna är 
informerade inom access vad gäller gott uppförande ute vid klätterklippor.  

  

I nådens år 2015 den 5 mars  
Staffan Sjöstedt  
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Motion till Helsingborgs Klätterklubb om inrättande av Accesskonto  
  

Access är ett av Sveriges klätterklubbars viktigaste arbetsområden och innebär bl.a. kontinuerligt 
arbete med myndighetskontakter och förhandlingar med markägare, så att vi kan få fortsätta klättra 
på våra klippor/boulderområden. Accessarbetet syftar också till att öppna upp klippor som är 
stängda, dvs. idag förbjudna att klättra på. Det inkluderar även viss lobbyverksamhet och 
informationsinhämtning från t ex myndigheter. Sistnämnda verksamhet är av stor vikt för att 
klätteretablissemanget ska få insyn i beslutsprocesser som kan leda till framtida begränsningar av 
klättersporten. Tidig kännedom om sådana förändringar ökar möjligheterna för att vi ska kunna 
påverka sådana beslut i för sporten gynnsam riktning.  

Det gäller att inte ta idag tillgängliga klätterområden för givna. För 20 år sedan fanns inga 
restriktioner alls vad gäller klättring i Skåne. Under 1995 startade dock en ny trend med att ett nästan 
tre kilometer stort område på Östra Kullaberg stängdes hela vår- och halva sommarsäsongen. Sedan 
förbjöds all klättring på kvartsitklippan Impan utanför Simrishamn och totalförbud mot klättring 
infördes på Kvärk.  

Några år senare förbjöds nästan all klättring i Klöva hallar och klättringen på Soffabacken 
begränsades. Under 2014 har Hallabäcken på Söderåsen blivit naturreservat och fått 
klättermöjligheterna inskränkta. Området kring Söftingsgrottan på Kullaberg har nu också stängts för 
klättring halva året och senast har även området kring de klassiska Svaeveflyver- och 
Vandflyverväggen på Västra Kullaberg stängts av en stor del av klättersäsongen. Även om vi 
fortfarande har tillgång till majoriteten av lederna på Kullaberg och Soffabacken samt att Kjugekull 
verkar ohotat, är detta kanske inget som nödvändigtvis kommer att gälla i framtiden.  

I Skåne finns en accessgrupp (Access Kullaberg), där alla accessrepresentanterna från Skånes 
Klätterklubb, Malmö Klätterklubb, Helsingborgs Klätterklubb och Dansk Bjerg- og Klatreklub 
tillsammans aktivt jobbar med lokala accessfrågor. Det som de senaste åren har dominerat 
accessgruppens arbete har varit försök att öppna upp den stängda klippan Kvärk, samt arbete med 
klätterförbuden på Kullaberg. En dispensansökan för Kvärk samt en överklagan av de nya 
klätterförbuden på Kullaberg har lämnats in till Länsstyrelsen i Skåne län respektive 
Miljödepartementet.  

Vårt arbete har hittills endast haft mycket begränsat stöd utifrån i form av juridisk expertis och input 
från sakkunniga inom t ex biotopinventering och ornitologi. Att mer formellt anlita expertis utifrån är 
nämligen förenat med betydande kostnader. En miljökonsekvensutredning som eventuellt krävs för 
att kunna öppna upp för klättring på Kvärk kan kosta sexsiffriga belopp. Vi tror dock att anlitande av 
professionell hjälp långsiktigt är rätt väg att gå, och ingår i våra planer för kommande år.  

För att finansiera detta förstärkta accessarbete (som en enskild lokalklubb vanligtvis inte mäktar 
med), tänker vi oss att de inblandade klubbarna nämnda ovan - i ett första steg - var och en inrättar 
ett accesskonto på vilket ekonomiska medel ska kunna ackumuleras från ett verksamhetsår till ett 
annat.   

Idag har Helsingborgs Klätterklubb en budgetpost för access, men de pengar som inte används går 
efter årets slut tillbaka ut i organisationen som en tillgång. Accessarbetet framöver kan dock komma 
att uppvisa en mycket ojämn kostnadsbild från ett år till ett annat, där vissa verksamhetsår belastas 



av mycket stora enskilda utgiftsposter, medan andra verksamhetsår knappt innebär några kostnader 
alls.  

Därför är det nödvändigt att hitta lösningar som innebär att Access Kullaberg via de inblandade 
klubbarna långsiktigt kan bygga upp ekonomiska resurser för att möta de kommande utmaningarna.  

Som aktiv i Access Kullaberg tillika medlem i Helsingborgs Klätterklubb föreslår jag därför:  

• att ett accesskonto i Helsingborg Klätterklubb skapas under verksamhetsåret 2015.  
• att de pengar i budgetens accesspost som inte används under budgetåret sätts undan på 

detta konto, för framtida behov.  
• att behållningen på detta konto endast ska kunna användas till accessrelaterade utgifter och 

inget annat.  
• att det tillkommer Access Kullaberg att bestämma i detalj vilka accessrelaterade utgifter 

medlen på kontot ska användas till. Kontoutbetalningar överstigande ett basbelopp ska dock 
godkännas av klubbstyrelsen.  

• att utbetalningar från kontot görs av klubbens kassör först efter att den accessansvarige eller 
annan representant för Access Kullaberg uppvisat relevanta kvitton/fakturor i god ordning.  

• att användning av kontots medel på sätt som står i strid med klubbens stadgar, inte ska vara 
tillåten.  

• att två på varandra följande årsmötesbeslut ska krävas för att terminera accesskontot, och 
återföra pengarna till den övriga verksamheten i föreningen.  

• att Helsingborgs Klätterklubbs styrelse ges i uppdrag att utarbeta de administrativa 
detaljerna för inrättandet av ett accesskonto i linje med det som beskrivs ovan.  

• att klubbens årsmöte varje år bestämmer hur mycket som ska avsättas, men att beloppet 
minst ska utgöra 10% av intäkterna för medlemsavgifter varje år.  

  

I nådens år 2015 den 5 mars   

Staffan Sjöstedt  
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