
  

 

Verksamhetsberättelse 2017 

Fakta om året som gått 
 
Medlemskap i Riksorganisation: Svenska klätterförbundet 
Antal betalande medlemmar vid årets slut: 210 st. 
Medlemsavgift:  Senior 350 kr 
 Junior (upp till och med 19år) 240: - 
  
 
Kvinnor över 19 år                     29 
Kvinnor under 19 år                  28 
Män över 19 år                         113 
Män under 19 år                        40 

Styrelsen 
Ordförande: Krister Syrtén 
Sekreterare: Magnus Röst 
Kassör:  Björn Östman 
Övriga ledamöter:  Lidia Strömsten, Elina Petersson, Margareta Puu, Martin Meyerman 
Suppleant: Felix Pedersen 
 
Antal protokollförda styrelsesammanträden: 10 st.  

Styrelsens berättelse 
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 genom att bland annat dela ut klubbtröjor till alla medlemmar.  
 
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 2017 en representant på SKF extra årsmöte där en ny styrelse 
valdes då fd styrelsen avgått till stor del. Mötet valde ny styrelse till SKF. 
 
Styrelsen har haft ett flertal möten med representanter för Göteborgs klätterklubb under 
2017 för att diskutera klippor samt verksamhet och samarbete i Göteborgsområdet. 
 
Krister Syrtén och Björn Östman har under året arbetat vidare med sponsorer. Nya 
sponsorer ville vara med på Klubbtröjor. Consat tillkom och Svenskt Kosttillskott var med på 
hemsidan. C2 och VitaminWell var med på tävlingen. 
 



  

 

Under året har Örn Blumenstein varit styrelsen behjälplig med web och kommunikation. 
Händelser under året: 

Olympic days 
Klubben byggde upp sin mobila klättervägg med leder som var byggda av Axel. Väggen och 
sporten var helt nytt på arrangemanget och blev det mest populära tillskottet. Hade flest 
besökande ungdomar ihop med kampsporterna som var med. VSIF, Fritid och RF samt SISU 
berömde arrangemanget och pekade på hur mycket det saknas på den allmänna arenan för 
ungdomarna idag. Uppskattningsvis provad 700-800 ungdomar och barn på klättring i 
dagarna tre. 
 

Tävling 
Kvibergs Klätterklubb arrangerade JNM och SM i boulder för på Klätterdomen i Göteborg 6-7 
maj 2017. 
En sen förfrågan gjorde att projektgruppen hade en utmaning med två tävlingar under 
samma helg. Ledbyggarna Magnus, Axel och Daniel satte ihop fina problem och 
uppslutningen på tävlingen var bra. Totalt bidrog omkring 30 funktionärer till denna 
klätterfest. 
Tillsammans med sponsorerna kunde vi tillmötesgå önskan om streaming av finalerna på 
klubbens Youtubekanal. 

Street Games 
Klubben blev tillfrågade av VSIF avseende en aktivitet i Angered som engagerar ungdomar i 
idrott på lovet under jul samt sportlovet och sommarlovet. Genomfördes med 4-5 av 
klubbens medlemmar och våran mobila klättervägg i befintlig idrotts hall. 
50 – 100 ungdomar kom och provade klättringen. Mycket uppskattat av ungdomar och SISU 
och VSIF. 

Utbildningar – Klätterledare 
Martin Meyerman blev examinerad Sportklätterinstruktör vilket är den första i klubbens 
historia. Detta har givit oss en möjlighet att utbilda egna klätterledare som blir certifierade 
genom SKF.  

Klätterresa Kjugekull 
Klubben reste ner till Kjuge och bodde i en stuga i närheten med ungdomarna. Tillresande 
var med och bouldra på dagen under lördagen. Fint väder hade vi delvis och  många fina 
sändningar de här dagarna samt när vädret var emot oss blev det besök på Malmö 
Klätterhall / Klättercentret. Uppskattningsvis 25st från klubben närvarande. 

Jämställdhetspolicy och arbete 
Klubbens Styrelse genom Elina Petersson har tagit fram en jämställdhetspolicy som nu är 
gällande i klubben. I alla ärende så som ledarbesättningar, projektledning osv skall vi alltid 
arbeta i linje med vår policy. Målet är kubben skall ha lika många flickor som pojkar och män 
och kvinnor i medlemsskaran och på de aktiva funktionärsposterna. Policyn innefattar även 
för likabehandling oavsett kön, könsidentitet, ålder, sexuell läggning, etnicitet, 
funktionsnedsättning och socioekonomisk bakgrund. 



  

 

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: 
SM boulder 2017 Göteborg  
Damer  
9 Felicia Meyerman  
11 Julia Sjöholm  
Herrar  
12 Valter Lundqvist 
17 Petter Östman  
18 Felix Pedersen  
19 Måns Östman  
20 Figge Lundqvist  
JNM boulder 2017 Göteborg Junior  
Damer  
5 Elina Petersson  
herrar  
8 Felix Ståhl Wadsten  
Ungdom A flickor  
9 Alexandra Gullberg  
Ungdom A pojkar  
2 Markus Gillberg  
11 Theo Örtendahl  
14 Johan Käller  
Ungdom B flickor  
5 Sofie Asterling  
Ungdom B pojkar  
6 Gustaf Sonesson  
7 Jakob Östman  
JSM lead 2017 Eskilstuna  
Junior herrar  



  

 

3 Felix Ståhl Wadsten  
Ungdom A flickor  
2 Alexandra Gullberg  
Ungdom A pojkar  
1 Markus Gillberg  
4 Olof Morsing  
5 Theo Örtendahl  
Ungdom B flickor  
1 Sofie Asterling  
Ungdom B pojkar  
1 Gustaf Sonesson 2 Jakob Östman  
 
SM lead 2017  
DAMER 7 Alexandra Gullberg HERRAR 3 Markus Gillberg 14 Felix Wadsten 15 Theo 
Örtendahl  
JSM BOULDERING JUNIOR  
DAM 1 Elina Petersson (enda tävlande i klassen) JUNIOR HERR 2 Felix Wadsten UNGDOM A 
DAM 1 Alexandra Gullberg UNGDOM A HERR 3 Markus Gillberg 5 Theo Örtendahl 9 Johan 
Käller UNGDOM B DAM 3 Sofie Asterling 6 Alice Falkeström UNGDOM B HERR 3 Jakob 
Östman 4 Gustaf Sonesson 
 
European Youth Cup boulder Graz  
Ungdom A pojkar 41 GILLBERG Markus 46 MORSING Olof  
EYC Boulder L'Argentierre  
FB 35 Sofie Asterling FA 40 Alexandra Gullberg MA 22 Markus Gillberg  
EYC Lead Mitterdorf  
MA 20 Markus Gillberg  
Petzen Climbing Trophy  
Kids A 24 Linda Asterling FA 3 Sofie Asterling Youth Word  
Championships Insbruck  
YOUTH B MALE BOULDERING 47 Markus Gillberg YOUTH B MALE LEAD 63 Markus Gillberg 
YOUTH B MALE SPEED 76 Markus Gillberg  
 
Tomasz Ratajczak, Tävlingsansvarig 
 

Kvibergs klätterklubbs träningsverksamhet 
 

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, Frank, Johan 
Aktiva: Lo, Meja, Tuva, Klara, Linda, Esme, Sofia, Elwin, Love, Martin, Matilda, Nellie 
 
 



  

 

Yngsta gruppen: Tränare: Lidia, Patric, Gabriel, Martin (assisterande) 
Aktiva: Luna, Minna, Tea, Astrid, Sara, Flisa, Tea, Joar, Agnes 

 

Kvibergs klätterklubbs bultkommitté 

Bultkommittén har sponsrat Jens med bultar till nyturer på sektor Rulltrappan, Hyltebergen.  
Enstaka byten av uttjänta bultar samt en kompletteringsbultning av egen led i Kåhög. 
 
Olof Hedberg och Michael Ingebro, Bultkommittén 

Material 
Från 2017 kan materialansvarig meddela att klubbens materiella tillgångar har ökat 
ytterligare. 

 Tävlingsverksamheten har gjort att vi köpt in ytterligare material för arrangerande av 
event. Bland annat kameror och diverse kablar. 

 Utbildningsverksamheten har resulterat i både förnyelse av material där gammalt 
material kasserats och ersatt med nytt samt lite kompletterande inköp. 

 Klubben investerade i en mobil klättervägg. Väggen består av en HAKI-ställning och 
lösa väggskivor. Väggen och dess 2 sidor monteras på ca 1 timma. 
Vi har hittills använt den vid tre event under hösten. Fortsättningen är att bygga 
vidare på de två återstående sidorna (gärna med överhäng) och komplettera med 
mattor. 

 
Uppmaning 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 2018 

 
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 så beslutade vi 2017 höja klubbens 
avgift. Till 2018 höjer således klubben medlemsavgiften i enlighet med den 
förbundsavgiftshöjning som beslutades. 370Kr för senior samt 260kr för junior (junior upp 
tom 19år). 

Kvibergs klätterklubbs tränarsektion  
• Tävlingsgrupp 2 träning kommer att bedrivas 6-7 dagar/vecka av Kvibergs 

klätterklubb under hela året. 
 

• Tävlingsgrupp 1 träning måndagar, torsdagar samt lördagar kommer att bedrivas av 
Kvibergs klätterklubb. 

 

• Mellangruppens träning kommer att bedrivas onsdagar och fredagar av Kvibergs 
klätterklubb. 

 

• 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. Tränarna 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.  
 
Tränarsektionen 
Olof Hedberg, Thomas Morsing, Jörgen Gillberg, Lidia Strömsten, Peter Ekeroth, Michael 
Ingebro, Patric Nordenman, Ragnar Hallgren, Tomasz Ratajczak, Johan Silvmyr, Erick Fonseca 
Gabriele Mazza, och Håkan Johansson. 

Kvibergs klätterklubbs bultkommitté 
2018 
Inga nya berg och inget planerat underhåll. Fortsatt arbete med accesskyltar och därtill 
hörande accessarbete på hemsidan och sociala medier samt löpande bultunderhåll när det 
rapporteras in saker. 
 



  

 

Budget 5 000 kr. 
 
Olof Hedberg och Michael Ingelbro 

Kvibergs klätterklubbs Event 
2018 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 event som har 
projektledare. Alla medlemmar inom föreningen kan lämna förslag på att 
projektleda/genomföra event. Eventens projektledares samlade erfarenheter finns till hands 
som stöd. 
 

• JSM Boulder i Halmstad 
 

• Klätterresa till Västervik planeras av Axel H under 2018 
 

• Klubben kommer medverka på Olympic Days 2018. Samma upplägg som tidigare år 
och vi söker fler frivilliga spottare och funktionärer från klubben. 

 

• Klubben avser att ha ett fortsatt utbyte med Street Games via VSIF och deltaga om vi 
har funktionärer tillgängliga vid avsedd tidpunkt. 

 

• Klubbdagar kommer att arrangeras så som bouldering eller rep ute på närliggande 
klippor. 

 

• M.m. 
 



  

 

Kvibergs klätterklubbs Utbildning och Säkerhet/Instruktör 
2018 fortsätter vi att genom Martin Meyerman att utveckla klubbens kompetenser vidare 
vilket ger oss stora möjligheter att ge medlemmarna uteaktiviteter vid klippa.  
 
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. 
 

• Klätterledare skall utvecklas och i planen ligger ca 10-15st nya ledare under året. 
• Sportklätterkurser på klippa 3-5 st under säsongen 

 
 
 
 
 
Göteborg 2017-03-04 
 
 
Krister Syrtén/Ordförande   Björn Östman/Kassör 



Utskriven: 2018-01-03 19:18:59

KVIBERGS KLÄTTERKLUBB 802456-1907

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31

Senaste ver.nr: A535, B2

Resultatrapport

Perioden

Intäkter

Nettoomsättning
41 550,003013 Start/anmälningsavgifter
94 762,003015 Träningsavgifter
54 000,003049 Övriga intäkter
9 026,203210 Sponsorintäkter

35 280,003540 Försäljning av idrottskläder/idrottsmaterial
S:a Nettoomsättning 234 618,20

Offentligrättsliga bidrag
38 276,003810 Kommunala bidrag
58 612,003820 Statliga bidrag

S:a Offentligrättsliga bidrag 96 888,00

Gåvor/stipendier/övriga bidrag
5 000,003880 Övriga bidrag (ej offentligrättsliga)

S:a Gåvor/stipendier/övriga bidrag 5 000,00

Medlemsavgifter
67 410,003890 Medlemsavgifter

S:a Medlemsavgifter 67 410,00

S:a Intäkter 403 916,20

Kostnader

Föreningskostnader
-5 000,004010 Tävling/träning (individuella idrotter)

-154 095,004018 Plan/hallhyror
-6 603,124019 Kost/logi

-22 370,604020 Materialkostnader
-16 250,004021 Funktionärskostnader
-2 911,004022 Priser, medaljer

-10 400,004027 Startavgifter
-31 200,004028 Tillstånd/förbundsavgifter
-7 917,924031 Färdbiljetter
-1 276,004049 Övriga kostnader

-28 218,134060 Materialkostnader
-9 000,004070 Träningsläger

-44 314,004540 Inköp av idrottskläder/material
S:a Föreningskostnader -339 555,77

Övriga externa kostnader
-9 589,005010 Lokalhyra

-903,005830 Kost och logi
-997,006090 Övriga föreningskostnader
-420,006380 Förlust kortfristiga fordringar

-6 219,006460 Sammanträdeskostnader
-1 682,006540 IT-tjänster
-4 631,006570 Bankkostnader

S:a Övriga externa kostnader -24 441,00

Sida 1  (2)



Utskriven: 2018-01-03 19:18:59

KVIBERGS KLÄTTERKLUBB 802456-1907

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31

Senaste ver.nr: A535, B2

Resultatrapport

Perioden

Personalkostnader
-20 357,337610 Utbildning

S:a Personalkostnader -20 357,33

S:a Kostnader -384 354,10

19 562,10Verksamhetens resultat före finansiella intäkter och kostnader
19 562,10Resultat efter finansiella poster
19 562,10Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

Beräknat resultat: 19 562,10

Sida 2  (2)



Utskriven: 2018-01-03 19:19:33

KVIBERGS KLÄTTERKLUBB 802456-1907

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2017-01-01 - 2017-12-31

Senaste ver.nr: A535, B2

Balansrapport

Ingående balans Perioden Utgående saldoIngående saldo

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Övriga fordringar

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

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

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

Kassa och bank

158 457,12 158 457,12 49 718,10 208 175,221930 Checkräkningskonto

S:a Kassa och bank 158 457,12 158 457,12 49 718,10 208 175,22

S:a Omsättningstillgångar 208 175,2248 391,10159 784,12159 784,12

S:a TILLGÅNGAR 208 175,2248 391,10159 784,12159 784,12

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat kapital

-147 533,12 -147 533,12 0,00 -147 533,122068 Resultat föregående år

S:a Balanserat kapital -147 533,12 -147 533,12 0,00 -147 533,12

S:a Eget kapital -147 533,120,00-147 533,12-147 533,12

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och intäkter

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

0,00 0,00 -41 080,00 -41 080,002970 Förutbetalda intäkter

S:a Upplupna kostnader och intäkter -12 251,00 -12 251,00 -28 829,00 -41 080,00

S:a Kortfristiga skulder -41 080,00-28 829,00-12 251,00-12 251,00

S:a EGET KAPITAL OCH SKULDER -188 613,12-28 829,00-159 784,12-159 784,12

Beräknat resultat: 0,00 0,00 19 562,10 19 562,10

Sida 1  (1)



Budget Kvibergs Klätterklubb 2018

Intäkter
Antal Kr Summa

Medlemsavgifter

Ungdomar 54 260 14040

Vuxna 158 370 58460

Summa medlemsavgifter 72500

Träningsavgifter

Ungdomar 66 1500 99000

Summa Träningsavgifter 99000

Bidrag

Kommunala aktivitesbidrag 2 7000 14000

Kommunalt lokalstöd 1 20500 20500

Staliga bidrag 2 13000 26000

Summa Bidrag 60500

Övriga intäktar

Sponsorintäkter 1 9000 9000

Summa övriga intäkter 9000

Tävlingsarrangemang

JSM 80 350 28000

Bidrag Klätterförbundet 1 15000 15000

Ledbyggarbidrag 6 1000 6000

Summa tävlingsarrangemang 49000

Tränarutbildning

Deltagaravgifter 2 1000 2000

Summa 2000

Summa intäkter 292000

Utgifter
Antal Kr Summa

Lokalhyra

Träningslokal 2 -49500 -99000

Materialförråd 12 -798 -9576

Möteslokal 4 -500 -2000

Summa lokalhyra -110576

Förbundsavgifter

Medlemmar 212 -150 -31800

Summa förbundsavgifter -31800

Material

Rep m.m. 1 -10000 -10000

Mattor 1 -15000 -15000

Tränartröjor 12 -250 -3000

Medlemströjor 0

Summa Material -28000

Tävlingsarrangemang

JSM 1 -40000 -40000

Summa tävlingsarrangemang -40000

Tävlingsdeltagande

Startavgifter 50 -350 -17500

Resor 0

Elitstöd 1 -12000 -12000

Summa tävlingsdeltagande -29500

Träning

Inträde andra gym 1 -10000 -10000

Summa träning -10000

Utbildning

Tränarutbildning 1 -22144 -22144

Summa Utbildning -22144

Adminisatrativa kostnader

Bank och IT-kostnader 1 -7000 -7000

Summa administrativa kostnader -7000

Summa Kostnader -279020

Budgeterat resultat 12980



  

 

Proposition 1 ”Utredning Klubblokal” 

 
Bakgrund: 
Begränsningar som klubbens verksamhet erfar är storleken på klubbens träningsgrupper 
samt vilka möjligheter vi har att utveckla övrig verksamhet så som utbildning, fortbildning, 
ledbyggarkompetenser samt växa som klubb etc. 
 
Under de senaste åren har flertalet intressenter i staden visat intresse och uppmuntran att 
skapa en ideellt driven klätterlokal. Bland annat Göteborg o Co, VSIF, SISU, Gbg Östra 
Stadsdelarna, Street Games och Olympic Days. 
 
Klubben har en stor roll inom sporten för ungdomar i Göteborgsområdet, detta har tydligt 
framkommit vid användning av klubbens mobila klättervägg. Väggen byggdes av 
klubbmedlemmar på ideell basis och har använts på evenemang så som Bergsjöfestivalen, 
Olympic Days Liseberg 2017 samt Street Games. Vid samtliga tillfällen har klubben uppsökts 
av nyckelpersoner hos intressenter som pekat på bristen av tillgänglighet till sporten. 
Speciellt för barn och ungdomar i de mindre bemedlade samhällsgrupperna då sporten till 
100% idag i Göteborg är kommersiellt driven. 
 
Mål och Syfte med utredningen: 
Klubbens avsikt är inte att konkurrera med de etablerade kommersiella gymmen i 
Göteborgsområdet då de redan fyller ett viktigt och gott syfte med sin verksamhet. 
Kvibergs klätterklubb vill utbilda ideella ledare och tränare som skall hjälpa till att få 
ungdomar att prova på och utvecklas inom sporten för en mindre kostnad för utövaren. 
Lokalen skall vara utvecklad av medlemmar och för medlemmarna.  
 
Frågan till årsmötet: 
- Skall Kviberg KK starta en utredning avseende egen klubblokal? 
 
Styrelsen föreslår årsmötet: 
att budgetera 4000kr till projektet med avseende på möten, resor, stöd, extern kompetens. 

att tidsbestämma utredningen till 1 verksamhetsår från årsmöte till nästa årsmöte. 

att årsmötet utser Magnus Röst till projektledare för utredningen samt ger densamma 

uppdrag att rekrytera personer till arbetet. 

att styrelsen får i uppdrag att följa upp utredningen och dess resultat. 
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