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Årsmöte 2017 - Höglandsklättrarna Tranås KK 
Tid och plats  
 
Datum: 2017-03-20 
Tid: 18:00 
Plats: Klättersilon på Ringvägen 10, Tranås  

Närvarande  
Andreas Palmér 
Peter Mickelsson 
Lars Johansson 
Marcus Palmér 
Kristoffer Person 
David Person 
Johanna Johansson 
Natalie Ohlsson 
Adam Eek 
Elsa Kärrdal 

§ 1 Mötets öppnande                
 
Andreas Palmér hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat  

§ 2 Val av mötesordförande  
 
Årsmötet beslutade att  
välja Andreas Palmér till mötesordförande  

§ 3 Val av mötessekreterare  
 
Årsmötet beslutade att  
välja Kristoffer Person till mötessekreterare  

§ 4 Val av person att justera protokollet  
 
Årsmötet beslutade att  
välja David Person att justera protokollet och att välja Adam Eek till rösträknare  
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§ 5 Godkännande av dagordningen  
 
Årsmötet beslutade att  
godkänna dagordningen  

§ 6 Fastställande av röstlängd  
 
Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades  
 
Årsmötet beslutade att  
fastställa röstlängden  

§ 7 Årsmötets behöriga utlysande  
 
Årsmötet beslutade att  
anse årsmötet enligt stadgarna behörigen utlyst 

§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse  

Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och balans- och resultaträkning för föregående 
verksamhetsår presenterades för årsmötet.  
 
Årsmötet beslutade att  
godkänna verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och balans- och resultaträkning och lägga 

dessa till handlingarna.  

§ 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning  

Revisorsberättelse och balansräkning presenterades för årsmötet  
 
Årsmötet beslutade att  
fastställa balansräkningen och lägga den till handlingarna.  

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse  
 
Årsmötet beslutade att  
bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet  
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§ 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag  
 
Motioner läses upp och diskuteras 
 
Årsmötet beslutade att  
följa smålandsklätterförbunds bultpolicy 
ta fram en Drog-, mobbning-, och diskrimineringspolicy 
införa en SMS-grupp för säkringslag 
införa en kassabok för dagskassan 
utse Adam till väggansvarig 
förfrågan skall skickas för bokningar dagtid och bokningar efter kl. 20 innan de godkänns 
höja priset från 50kr till 60kr för klättring på onsdagar från hösten 2017 
ha sommaruppehåll mellan 17e maj och 11e september 
ha vinteruppehåll mellan 20e december och 8e januari 
hemsidan ska innehålla kalender, öppettider, bilder och klubbinfo 
ansöka om LOK-stöd 

§ 12 Fastställande av medlemsavgifter  
 
Årsmötet beslutade att  
ej förändra medlemsavgifterna 

§ 13 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget 

Verksamhetsplan och budget presenterades för årsmötet.  
 
Årsmötet beslutade att  
godkänna verksamhetsplanen och budgeten 

§ 14 Val av styrelse  

Årsmötet beslutade att  
välja Andreas Palmér till ordförande  
välja Peter Mickelsson till kassör  
välja David Person till sekreterare 
välja Kristoffer Person till ledamot  
välja Johanna Johansson till ledamot  
välja Lars Johannson till suppleant  

§ 15 Val av revisor  

Årsmötet beslutade att  
välja Magnus Eek till revisor  
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§ 16 Val av valberedning  
 
Årsmötet beslutade att  
välja Adam Eek att ingå i valberedningen  
välja Marcus Palmér att ingå i valberedningen  

§ 17 Val av ombud till SKF:s förbundsmöte samt andra möten där föreningen har 
rätt att representera 

Årsmötet beslutade att  
välja Andreas Palmér till att representera föreningen  

§ 18 Val av Accessansvarig  

Årsmötet beslutade att  
välja Adam Eek till accessansvarig  

§ 19 Övriga frågor 

Övriga frågor diskuterades 

Årsmötet beslutade att  
en utedag ska planeras, 3e juni föreslås med Sjöanda som resmål 
byta eller bygga om skofacken 
ett öppet hus bör planeras till hösten 
inventera och inspektera utrustning 
se över och tömma skåp 
städa enligt policy 

§ 20 Mötets avslutande  
 
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vid protokollet  Justerare  
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