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Årsmöte 2018 - Höglandsklättrarna Tranås KK 
Tid och plats  
 
Datum: 2018-02-19 
Tid: 18:00 
Plats: Klättersilon på Ringvägen 10, Tranås  

Närvarande  
Andreas Palmér 
Peter Mickelsson 
Natalie Ohlsson 
Anton Ydrestrand 
Aron Johansson 
Adam Eek 
Kristoffer Person 
Johan Eklund 

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

§ 2 Val av mötesordförande  
 
Årsmötet beslutade att  
välja Johan Eklund till mötesordförande  

§ 3 Val av mötessekreterare  
 
Årsmötet beslutade att  
välja Andreas Palmér till mötessekreterare  

§ 4 Val av person att justera protokollet  
 
Årsmötet beslutade att  
välja Adam Eek att justera protokollet och att välja Adam Eek till rösträknare  

§ 5 Godkännande av dagordningen  
 
Årsmötet beslutade att  
godkänna dagordningen  
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§ 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  

§ 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag  
 
Motioner läses upp och diskuteras 
 
Årsmötet beslutade att  
undersöka kursutbud och priser för att bli inomhusinstruktör. Aron, Johan och möjligtvis Andreas 

intresserade av att bil inomhusinstruktör. Klubben sponsrar utbildningen, hur många 
beror på priser. 
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Årsmötet beslutade att  
ta fram en prisestimering för att bygga ut verksamheten med ett nytt rum med en Moonboard 

samt träningsutrustning på 3e våningen. Andreas ritar ett förslag för att se hur stort det 
blir och Peter gör en prisestimering. 

Årsmötet beslutade att  
sätta upp en intresseanmälan för klippklättringskurs. 
 
Årsmötet beslutade att  
Andreas och Natalie ska gå kurs för barn och ungdomsledare, Natalie ska gå grönt kort kurs. 

Klubben sponsrar utbildningen och Natalies grönt kort kurs. 
 
Årsmötet beslutade att  
sätta upp uteväggen på både Föreningens dag och Idrottens dag. Kontakta arrangörer för båda 

dagarna. 
 
Årsmötet beslutade att 
godkänna stadgeändringen. 
 
Årsmötet beslutade att  
Styrelsen skall göra ett förslag på en stadgeändring för att ha ett vårmöte och ett höstmöte istället 

för ett årsmöte. 

§ 12 Fastställande av medlemsavgifter  
 
Årsmötet beslutade att  
ej förändra medlemsavgifterna 
 
Vuxna helår 800kr 
Ungdom helår 500kr 
Vuxna halvår (höst) 500kr 
Ungdom halvår (höst) 300kr 
Familj helår 800kr för första person, 300kr för övriga 
Säkringslag helår 300kr 
 

§ 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  
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Årsmötet beslutade att  
välja Andreas Palmér till ordförande  
välja Peter Mickelsson till kassör  
välja Johan Eklund till sekreterare 
välja Kristoffer Person till ledamot  
välja Anton Ydrestrand till ledamot  
välja Aron Johansson till suppleant  

§ 15 Val av revisor  

Årsmötet beslutade att  
välja Magnus Eek till revisor  

§ 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 och Johan Eklund till att representera föreningen  

§ 18 Val av Accessansvarig  

Årsmötet beslutade att  
välja Johan Eklund till accessansvarig  

§ 19 Övriga frågor 

Övriga frågor diskuterades 

Årsmötet beslutade att  
göra nya säkringslag 
Lag 1 - v.9, v.13 osv. 
Peter Mickelsson, Lars Johansson och Kristoffer Person 
Lag 2 - v.10, v.14 osv. 
Andreas Palmér, Natalie Ohlsson och Aron Johansson 
Lag 3 - v.11, v.15 osv. 
Anton Ydrestrand, Adam Eek och Johan Eklund 
Lag 4 - v.12, v.16 osv. 
Elsa Kärrdal, Anders Winbladh, Magnus Alhbin 
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§ 20 Mötets avslutande  
 
Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vid protokollet  Justerare  
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