
  

 

Verksamhetsberättelse 

Fakta om året som gått 
 
Medlemskap i Riksorganisation: Svenska klätterförbundet 
Antal betalande medlemmar vid årets slut: 167 st. 
Medlemsavgift:  Senior 350: - 
 Junior (upp till och med 19år) 240: - 
 Sponsormedlem 150: - 
 
Kvinnor över 18 år                     27 
Kvinnor under 18 år                  26 
Män över 18 år                            92 
Män under 18 år                         22 

Styrelsen 
Ordförande: Krister Syrtén 
Sekreterare: Magnus Röst 
Kassör:  Björn Östman 
Övriga ledamöter:  Lidia Strömsten, Lina Larsson(tom maj 2016), Moa Berglund (Tom juni 
2016) 
 
Antal protokollförda styrelsesammanträden: 10 st.  
 

Styrelsens berättelse 
2016 var festligheternas år då vi firade 10år både med speciell jubileumsdag och tröja för att 
fira klubbens första decennium inom Svenska Klätterförbundet. Året har spenderats genom 
att planera och genomföra aktiviteter som skall leda till att uppfylla klubbens vision. Vi skall 
med alla engagemang och aktiviteter främja och utveckla all klättring i Göteborg med 
omnejd samt på sikt bli den största klubben i området. 
 
Styrelsen har under året jobbat med att nå ut med mer information om klubben till befintliga 
och förhoppningsvis nya medlemmar via flera olika vägar som brev, hemsida och facebook. 
Styrelsen har också försökt att vara tillgänglig för medlemmarna på Klätterdomen, tävlingar 
och klubbdagar för att bland annat dela ut klubbtröjor till alla medlemmar.  
 
Under 2016 har representanter från Kvibergs klätterklubbs styrelse lämnat in en motion till 
Svenska klätterförbundet med målet att landslagsledningen bör utses efter en transparent 
process där de stora tävlande klubbarna har medverkan att bygga en ledning som har 
förtroende från medlemmarna och långsiktigt mål som alla kan ställa sig bakom. Detta har 
förbisetts av sittande styrelse i dagsläget och en process hur landslaget skall utvecklas och 
styras sköts fortfarande av en liten sluten grupp som influeras av andra landslagsledningar.  
 



  

 

Styrelsen har också i separat skrivelse avkrävt en separat utredning utav både SKF styrelse, 
kansli samt verksamhetsrevisor. Händelsen ifråga var i samband med NM i Lead i Haugesund 
2016 där minderåriga utövande och landslagsmedlemmar blev ofrivilligt och olagligt utsatta 
för en helt olämplig och obehaglig situation de aldrig skulle kunna hamna i. De ansvariga i fd 
landslagsledningen har inte ställts till svars vad klubben vet och ingen rapport om åtgärd 
eller anmälan har meddelats Kvibergs från vare sig styrelse eller kansliet. 
 
Klubben har haft en representant närvarande på årets arrangörsträff vilken avser mest de 
nationella och nordiska tävlingarna samt utbildningar inom förbundets regi. 
 
Kvibergs Klätterklubb sände 2016 två delegater på SKF årsmöte vilket är det högst 
beslutande organet inom SKF. Klubben hade invändningar mot sammansättningen av 
sittande styrelse då flertalet av de valda är från samma klubb samt en del familjerelationer 
mellan styrelse och förbundsledningen vilket är olämpligt då förbundsledningen arbetar på 
uppdrag av styrelsen. Detta plus flertalet andra påtalande ledde till en rösträkning personval 
till styrelsen. 
 
Avseende frågan om sportklätterinstruktör har Kvibergs Klätterklubb tagit ett eget initiativ i 
frågan då SKF och deras stöd till klubbarna uteblivit från utbildningskommitéen. Kvibergs 
Klätterklubb kommer under våren 2017 utveckla en egen strategi som drivs av Martin 
Meyerman med målet att vi skall ha en certifierad utomhusinstruktör med aktiva 
uteaktiviteter förhoppningsvis redan under klättersäsongen 2017. 
 
Under 2016 beslutade vi nya stadgar som 2017 skall fastställas av årsmötet 2017.  
 
Två av styrelsens medlemmar har under 2016 gått Fritid o Kulturs utbildning i Jämställd 
Förening arrangerades av Östra Stadsdelarna i Göteborg. Klubbens avsikt är att vara en 
jämställd förening och vi har idag mycket bra jämställdhet men det kan alltid bli bättre och vi 
skall ha ett sätt att alltid arbeta med frågan naturligt i verksamheten. 
 

Styrelsen har haft ett flertal möten med representanter för Göteborgs klätterklubb under 
2016 för att diskutera klippor samt verksamhet och samarbete i Göteborgsområdet. Kvibergs 
KK ser att integrationsprojekt klipputveckling samt klätteraktiviteter kan utvecklas i 
samarbetet. 
 
Krister Syrtén har under året arbetat vidare med sponsorer och det har visat sig att vi har en 
attraktionskraft inom sporten från flera företag. Under året har vi fört samtal med ett 10 tal 
företag och samarbetat med Vann Spa, Subaru, Holmgrens Bil, Klätterdomen, Consat 
Engineering, Svenskt Kosttillskott, Nocco, C2, Black Diamond bland annat. 
 
Styrelsen har beslutat att satsa medel på bultning av nya sportklätterklippor. I dagsläget 
finns inte specifika objekt klara. 
 
Under året har Örn Blumenstein varit styrelsen behjälplig med web och kommunikation. 
 
Krister Syrtén, Ordförande 



  

 

Kvibergs klätterklubbs tävlingsverksamhet 

 

Bäst resultat internationellt nådde Markus Gillberg som kom2:a på EM I Langenfeld 
bouldering I Youth B. 
Andra top-20: 
-Olof Morsing lead Imst 19 
-Markus Gillberg bouldering Graz 16 samt totalt på VM i Guanzhou 13 
-Olof Morsing Mitterdorf speed Youth B 20. 
Övriga kvibergare som tävlat internationellt under året var Alexandra Gullberg och Maja 
Hallgren. 
Magnus Högström herr 10 på NM i B. 
 
NM & JNM lead  
Ungdom A – Theo Örtendahl 6, Felix Ståhl Wadsten 8 
Ungdom B – Alexandra Gullberg 5 
Ungdom B – Olof Morsing 1, Markus Gillberg 2 
 

Nationella tävlingar: 
 
Nordic Lead Challenge Eskilstuna 
Herr – Tomasz Ratajczak 2 
Youth A – Theo Örtendahl 2 
Youth B – Alexandra Gullberg 3 
Youth B – Olfo Morsing 1, Markus Gillberg 2, Leifur Blumenstein 3 
Knattar A – Sofie Asterling 1 
 
JSM Lead Göteborg 
Junior – Felix Pedersen 2 
Ungdom A –Maja Hallgren 3 
Ungdom A – Felix Ståhl Wadsten 3 
Ungdom B – Alexandra Gullberg 2 
Ungdom B –Olof Morsing 1, Markus Gillberg 2, Leifur Blumenstein 3 
Knattar A – Sofie Asterling 1, Emma Dahlgren 2, Nora Elmberg Ståhl 3 
Knattar B – Linda Asterling 1, Tuva Lagerstedt 2, Lo Karlsson 3 
 
Nationell bouldertävling i Sävsjö 
Youth A – Felix Ståhl Wadsten 1, Figge Lundqvist 2 
Youth B – Olof Morsing 2 
Knattar A – Sofie Asterling 1 
Knattar B – Linda Asterling 2, Tuva Lagerstedt 3 
Knattar B – Love Silvmyr 3 
 
JSM B Stockholm 
Youth B – Olof Morsing 1, Leifur Blumenstein 3 
 



  

 

SM Lead GBG 
Herr – Magnus Högström 3 
 
Sverigecup B Västervik 
Youth A - Felix Ståhl Wadsten 1 
Youth B – Gustaf Sunesson 1, Leifur Blumenstein 3 
 

2017 satsar vi på att få ut mer ungdomar på internationella tävlingar från tävlingsgrupperna, 
det ser ut att bli 4-5 stycken än så länge, och att öka tävlingsdeltagandet från våra yngre 
förmågor (yngsta gruppen) på lokala tävlingar. 
Vår mellangrupp med många duktiga tjejer kommer satsa på mycket utomhusklättring och 
mer nationella tävlingar utanför Göteborg. 
 
Tomasz Ratajczak, Tävlingsansvarig 
 

Kvibergs klätterklubbs träningsverksamhet 

Under 2016 genomfördes ca 200 tränarledda träningar i våra 4 olika träningsgrupper. 
 
Tävlingsgrupp 1 ledare:  Michael, Ragnar och Tomasz 
Aktiva: Emil, Elina, Felix, Jakob, Vincent, Wille, Nora, Emma, Elsa. 
 
Tävlingsgrupp 2 Ledare: Olof, Tomas 
Aktiva: Olof, Markus, Felix, Theo, Leifur, Sofie, Gustaf. 
 
Mellangruppen Ledare: Håkan, Peter 
Aktiva: Lo, Meja, Tuva, Klara, Linda, Esme, Sofia, Flisa, Elwin. Love. 
 
Yngsta gruppen Ledare: Lidia, Felix, Patrik, John, Gabriele 
Aktiva: Matilda, Elliot, Joar, Ester, Mimmi, Tore, Minna, Astrid, Tura, Midna. 
 
Olof Hedberg, sammankallande Tränarsektionen 



  

 

Kvibergs klätterklubbs tävlingskommitté 
Kvibergs Klätterklubb arrangerade Junior SM i lead för på Klätterdomen i Göteborg: 
Tävlingslederna byggdes av Axel Hultqvist och Magnus Högström som hade en grannlaga 
uppgift att bygga till alla dessa klasser. Klubbmedlemmar ställde upp för att tvätta och 
sortera grepp. Under tävlingsdagen var det runt 30 st. funktionärer från Kviberg KK som 
ställde upp för att vi skulle få detta arrangemang att fungera, alla gjorde sitt bästa för att vi 
skulle få en lyckad tävling. Med Thomas Morsing som speaker blev tävlingen en spännande 
tillställning. 
 
Vi kunde räkna in runt 80 deltagare och med fler hade klubben troligtvis gått plus, värt att 
tänka på för ev. kommande arrangemang. 
 
Tävlingskommittén tackar alla från klubben som bidrog till att vi kunde genomföra tävlingen. 
 
Tävlingskommittén har haft sex möten under året fem har varit på Domen och ett hemma 
hos Axel, det mesta som avhandlats är förberedelser inför NM, men även förslag på 
kommande arrangemang har varit uppe. 
 
Inför 2017 är klubben tillfrågad om att arrangera SM i Boulder samt JNM i Boulder. 
 
VSKK, med hjälp av bland annat Kvibergs klätterklubb och vår sponsor Subaru, arrangerade 
den första SM-helgen av sitt slag. Under tre dagar avgjordes SM i Lead, Boulder och Speed 
samt riksmästerskap i Dyno. 
Lars Högström, Axel Hultqvist, Ida Högström, Ragnar Hallgren och Lidia Strömsten, 
Tävlingskommittén 
 

Kvibergs klätterklubbs bultkommitté 
Under 2016 har bultkommittén påbörjat underhåll av Seglora gamla klippan. Byte av 
bultar/hängare samt ankare har utförts tillsammans med Borås klätterklubb. Vissa leder har 
kompletterats med extra bultar för att skydda mot allvarlig skada, efter godkännande av 
respektive förstabestigare. 
 
Olof Hedberg och Michael Ingebro, Bultkommittén 
 



  

 

Kvibergs klätterklubbs rese- och eventkommitté 
Klättring med TNB och ensamkommande flyktingar. Mitt under den svenska 
industrisemestern och Gothia Cup samlade vi ett glatt gäng ungdomar från TNB, 
Tidsnätverket Bergsjön, som sysselsätter ungdomar mellan 13 och 25 med allt från snickerier 
till workshops. För många var det första gången dom kom i kontakt med klättringen och vi 
hade så roligt tillsammans att vi definitivt kommer fortsätta samarbetet med fler aktiviteter.  
 
10-års-kalas 3 september firade vi klubbens första 10 år med klättring och kalas. Under 
dagen samlades omkring 50 medlemmar vid Fjällbo ängar med paddor, slackline, frisbeegolf, 
topprep och korv. En salig blandning av nya och gamla medlemmar träffades och gjorde det 
som vi gillar allra mest. Klättra tillsammans. På kvällen firades 10-åringen som en 10-åring 
ska firas. Med kalas. Efter middag med de obligatoriska talen prövades våra kunskaper om 
klubben och dess 10 år.   
 
Vi har satsat på att öka möjligheten för klättrare i klubben att komma ut och klättra på 
klippor och block runt Göteborg. Vi ser att då kommer fler ut och passar på att testa 
ledklättring, topprep och boulder. Detta skall utvecklas ännu mer under 2017 genom 
ytterligare möjligheter skall ges medlemmarna.  
 
Axel Hultqvist, Sammankallande Rese- och eventkommittén 
 

Kvibergs klätterklubbs barn- och ungdomskommitté 
Barn- och ungdomskommittén har lagts ner i väntan på hur verksamheten kan utvecklas 
med aktiva medlemmar. 
 

Material 
Under årens lopp har föreningen införskaffat material till klättring, tävlingar och fester. Då 
materialet har förvarats i medlemmars hem och på Klätterdomen har det inte funnits någon 
helhetsbild av klubbens tillgångar. Under 2016 har därför materialansvarig sökt efter en lokal 
för klubbens tillhörigheter. 
Efter samtal med den kommunala hyresvärden Higab lades ett budgeterat förslag fram till 
styrelsen som fattade beslut att gå vidare. 
Detta har resulterat i att klubben nu har ett källarförråd på området i Kviberg där ALLA 
klubbens materiella tillgångar ska förvaras. 
Uppmaning 1 till medlemmar: Vi saknar fortfarande lite klätterutrustning, bland annat 
crashpad, som vi vill få in. 
Uppmaning 2 till medlemmar: Vi har allt som behövs för ett lyckat evenemang eller resa runt 
klättring. Hör av er om ni behöver något. Klubbens tillgångar tillhör medlemmarna! 
 
Magnus Röst, Materialansvarig 
 

 



  

 

 

Verksamhetsplan för 2017 

Som ett led i klubbens arbete med att stärka barn- och ungdomsverksamheten ska klubben 
tillsammans med sisu idrottsutbildarna utföra en Workshop där föreningen skall sätta 
framtida mål och hur vi skall uppnå delmål på vägen. Sedan sker en analys och en plan 
upprättas för att nå de mål som klubbens medlemmar vill.  
 
För att sponsorarbetet ska bli långsiktigt bör en grupp utses som arbetar med denna fråga 
utses, tsv har Krister Syrtén arbetat med detta med stöd av Mikaela Rustén samt ett par 
medlemmar till. 
 
Styrelsen har för avsikt att upprätta instruktioner för befattningar och uppdrag inom 
klubben. I detta arbete har även strukturen med kommittéer och ansvarsområden sets över 
tillsammans med kommittéerna. Resultatet finns i bifogad organisationsplan. 
 
Då SKF på stämman 2016 beslutade att höja årsavgiften med 20 kronor per medlem förslår 
styrelsen att medlemsavgiften i Kvibergs klätterklubb höjs till 370 respektive 260 kronor 
kommande kalenderår. 



  

 

Kvibergs klätterklubbs tränarsektion  
 Fortsatt träning för tävlingsgruppen kommer att bedrivas 4 dagar/vecka av Kvibergs 

klätterklubb under hela året. 
 

 Fortsättningsklättring för barn och ungdom på onsdagar och fredagar kommer att 
bedrivas av Kvibergs klätterklubb. 

 

 Fortsatt klätterträning kommer att bedrivas onsdagar och fredagar för barngruppen 
av Kvibergs klätterklubb. 

 

 Träningsläger för tävlingsgruppen planeras under påsken i Spanien. 
 

 Fortsatt elit och bredd-satsning för barn och ungdom. 
 

 Fortsatt utbildning av tränare. 
 
Som en del i satsningen på elit inom Kvibergs klätterklubb har det beslutats att ungdomar 
som väljer att tävla på internationell nivå skall kunna ansöka i klubben för bidrag till 
medverkan på den internationella arenan. Träningsledaren utser vilka som kan vara aktuella 
för denna form av tävling och ungdomarna själva ansöker till klubben för att få komma med i 
urvalet för bidrag. Ansökningarna granskas av en grupp utsedd av styrelsen för Kvibergs 
klätterklubb som tar fram rekommendationer för beslut av styrelsen. Under 2017 har 
styrelsen beslutat om att ge 20 000 kronor i bidrag till fem elitsatsande ungdomar. Bidraget 
fördelades lika mellan alla ungdomar. 

 
Tränarsektionen 
Olof Hedberg, Thomas Morsing, Jörgen Gillberg, Lidia Strömsten, Peter Ekeroth, Felix 
Pedersen, Michael Ingelsbro, Natalie Strömsten och Håkan Johansson. 

Kvibergs klätterklubbs bultkommitté 
Fortsatt underhåll av fasta installationer på Seglora gamla berget. 
Accessarbete med informationsskyltar vid varje klippa kommer genomföras 
 
Olof Hedberg och Michal Ingelbro 



  

 

Kvibergs klätterklubbs Eventkommitté 
2017 satsar vi på att det blir ännu fler aktiviteter i klubben och att det dyker upp ännu fler 
deltagare på eventen och även att fler vill vara med och anordna olika aktiviteter för 
klubben. 
 
Genom den nya organisationsstrukturen sker alla evenemang genom eventkommittén. Alla 
medlemmar inom föreningen kan lämna förslag på och projektleda/genomföra event. 
Eventkomittén samlade erfarenheter finns till hands som stöd. 
 

 En träningsresa under påsken till Albaracin, Spanien har börjat planeras och 
information har gått ut via hemsida och facebooksida.  

 

 En klätterresa till Kjugekull planerad till Påsk. 
 

 SM och JNM Boulder. 
 

 Klubbdagar? 
 

 M.m. 
 

Axel Hultqvist, Rese- och eventkommittén Kvibergs klätterklubb 



  

 

Kvibergs klätterklubbs Uteaktiviteter och Sportklätterinstrktör 
2017 satsar vi på att genom Martin Meyerman utreda möjligheten till utbilda och certifiera 
en Klippklätterinstruktör så att klubbens uteaktiviteter kan utvecklas.  
 
Klättring växer, antalet klättrare blir fler och fler vilket är både roligt och spännande! 
Inomhushallarna är ofta väl fyllda med entusiasm och människor, samtidigt som utsidan 
med sina många erbjudanden och löften om äventyr vilar tyst i väntan på nästa replag. 
 
För många börjar och slutar klättringen vid öppettiderna hos det lokala gymmet. Det är helt i 
sin ordning, man har annat än klättringen i sitt liv och kanske har man som roligast på 
insidan. Men för de som vill komma ut på berg och klippa kan steget vara längre än vad man 
tror. Kviberg KK vill i framtiden ha kursverksamhet för utomhusklättring där alla är välkomna 
att delta. Att förmedla detta - kompetensen att klättra utomhus på ett säkert sätt - är målet.  
 
Förhoppningsvis upptäcker fler äventyret och närheten till naturen samtidigt som man 
väcker medvetenhet kring risker, ansvar och naturligtvis accessfrågan. Hur kursens upplägg 
och innehåll kommer att se ut är under utveckling tillsammans med erfarna instruktörer och 
klättrare. Vi vill dela med oss utav vår erfarenhet till nya klättrare och medlemmar så att 
Kviberg KK växer, som klubb, som arrangör och förhoppningsvis 
som anordnare av kursverksamhet. 
 

 En utredning av ämnet leds Martin Meyerman samt en plan som resultat för att se 
hur vi kan utveckla verksamheten 

 Certifiera Martin inne och sedermera även ute som instruktör. 

 Planera för fler personer inom klubben som önskar vara delaktiga att utveckla 
klubbens uteaktiviteter. 

 Skapa regebunden och återkommande verksamhet vi klippor runt om i Göteborg 
med omnejd. 

 
 
 
 
 
Göteborg 2017-02-26 
 
 
Krister Syrtén/Ordförande   Björn Östman/Kassör 



Utskriven: 2017-02-26 14:44:19

KVIBERGS KLÄTTERKLUBB 802456-1907

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2016-01-01 - 2016-12-31

Senaste ver.nr: A212, B5

Resultatrapport

Perioden

Intäkter

Nettoomsättning
28 050,003013 Start/anmälningsavgifter
22 000,003015 Träningsavgifter
15 000,003049 Övriga intäkter
5 835,003590 Övriga försäljningsintäkter

S:a Nettoomsättning 70 885,00

Offentligrättsliga bidrag
13 215,003810 Kommunala bidrag
26 546,003820 Statliga bidrag

S:a Offentligrättsliga bidrag 39 761,00

Medlemsavgifter
51 070,003890 Medlemsavgifter

S:a Medlemsavgifter 51 070,00

S:a Intäkter 161 716,00

Kostnader

Föreningskostnader
-476,004010 Tävling/träning (individuella idrotter)

-22 000,004018 Plan/hallhyror
-17 213,004020 Materialkostnader
-2 900,004027 Startavgifter

-20 930,004028 Tillstånd/förbundsavgifter
-3 317,004031 Färdbiljetter

-22 500,004058 Plan/hallhyror
-43 918,604060 Materialkostnader
-13 000,004061 Funktionärskostnader

S:a Föreningskostnader -146 254,60

Övriga externa kostnader
-2 035,005010 Lokalhyra
-2 025,005090 Övriga lokalkostnader
-2 478,005830 Kost och logi

-920,006250 Postbefordran
-1 582,506540 IT-tjänster
-3 638,006570 Bankkostnader

S:a Övriga externa kostnader -12 678,50

S:a Kostnader -158 933,10

2 782,90Verksamhetens resultat före finansiella intäkter och kostnader
2 782,90Resultat efter finansiella poster
2 782,90Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

Beräknat resultat: 2 782,90

Sida 1  (1)



Utskriven: 2017-02-26 14:45:25

KVIBERGS KLÄTTERKLUBB 802456-1907

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2016-01-01 - 2016-12-31

Senaste ver.nr: A212, B5

Balansrapport

Ingående balans Perioden Utgående saldoIngående saldo

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Övriga fordringar

0,00 0,00 907,00 907,001610 Fordran hos anställda/förtroendevalda

0,00 0,00 420,00 420,001680 Övr kortfristiga fordringar

S:a Övriga fordringar 0,00 0,00 1 327,00 1 327,00

Kassa och bank

1 362,00 1 362,00 -1 362,00 0,001910 Kassa

143 388,22 143 388,22 15 068,90 158 457,121930 Checkräkningskonto

S:a Kassa och bank 144 750,22 144 750,22 13 706,90 158 457,12

S:a Omsättningstillgångar 159 784,1215 033,90144 750,22144 750,22

S:a TILLGÅNGAR 159 784,1215 033,90144 750,22144 750,22

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat kapital

-144 750,22 -144 750,22 0,00 -144 750,222068 Resultat föregående år

S:a Balanserat kapital -144 750,22 -144 750,22 0,00 -144 750,22

S:a Eget kapital -144 750,220,00-144 750,22-144 750,22

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och intäkter

0,00 0,00 -12 251,00 -12 251,002900 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkt

S:a Upplupna kostnader och intäkter 0,00 0,00 -12 251,00 -12 251,00

S:a Kortfristiga skulder -12 251,00-12 251,000,000,00

S:a EGET KAPITAL OCH SKULDER -157 001,22-12 251,00-144 750,22-144 750,22

Beräknat resultat: 0,00 0,00 2 782,90 2 782,90

Sida 1  (1)



Budget Kvibergs Klätterklubb 2017

Intäkter
Antal Kr Summa

Medlemsavgifter

Ungdomar 50 240 12000

Vuxna 120 350 42000

Stödmedlemmar 5 150 750

Summa medlemsavgifter 54750

Träningsavgifter

Ungdomar 66 1500 99000

Summa Träningsavgifter 99000

Bidrag

Kommunala aktivitesbidrag 2 6000 12000

Kommunalt lokalstöd 1 14300 14300

Staliga bidrag 2 13000 26000

Summa Bidrag 52300

Övriga intäktar

Sponsorintäkter 1 9000 9000

Summa övriga intäkter 9000

Tävlingsarrangemang

SM/JNM anmälningsavgifter 100 350 35000

Bidrag Klätterförbundet 1 65000 65000

Idrottslyft 1 25000 25000

Summa tävlingsarrangemang 125000

Summa intäkter 340050

Utgifter
Antal Kr Summa

Lokalhyra

Träningslokal 2 -49500 -99000

Materialförråd 12 -798 -9576

Möteslokal 4 -500 -2000

Summa lokalhyra -110576

Förbundsavgifter

Medlemmar 170 -150 -25500

Summa Träningsavgifter -25500

Material

Bultkommittén 1 -5000 -5000

Klättermaterial 1 -2000 -2000

Tränartröjor 12 -649 -7788

Medlemströjor 1 -9000 -9000

Summa Material -23788

Tävlingsarrangemang

SM/JNM 1 -121000 -121000

Summa tävlingsarrangemang -121000

Tävlingsdeltagande

Startavgifter 30 -350 -10500

Resor 30 -100 -3000

Bidrag utlandstävlingar 1 -10000 -10000

Summa tävlingsdeltagande -23500

Träningsresor

Bidrag 1 -5000 -5000

Summa träningsresor -5000

Adminisatrativa kostnader

Bank och IT-kostnader 1 -7000 -7000

Summa administrativa kostnader -7000

Summa Kostnader -316364

Budgeterat resultat 23686



Organisationsschema Kvibergs KK
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Projektledare
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