
  

 

Protokoll Kvibergs Klätterklubbs årsmöte 2019 

Dag: den 24 mars 2019 
Plats: Klätterlabbet Partille  
Tid: 17:00 
 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
Närvarande medlemmar: Håkan Johansson, Olof Hedberg, Tomasz Ratajczak, Michael Ingebro, Björn 
Östman, Maria Östman, Mikaela Rustén, Martin Ståhl, Martin Meyerman och Magnus Röst. 
 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
Magnus Röst valdes som ordförande och Björn Östman som sekreterare. 
 
3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
Martin Meyerman och Olof Hedberg. 
 
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  
Mötet ansågs utlysts enligt stadgarna. 
 
5. Fastställande av föredragningslista.  
Föredragningslista fastställdes enligt stadgarna. 
 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret.  
Magnus Röst och Björn Östman redovisade verksamheten för 2018. 
 
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret.  
Björn Östman föredrog revisorns berättelse. 
 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.  
Årsmötet beslutade styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten 2018. 
 
9. Fastställande av medlemsavgifter.  
Årsmötet beslutade oförändrade avgifter för 2020. 
370 kr för vuxna. 
260 kr för juniorer. 
 
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande 
verksamhets-/räkenskapsår.  
Magnus Röst och Björn Östman Björn redovisade planen för 2019. 
Årsmötet beslutade att fastställa planen. 
 
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  
Inga inkomna motioner eller förslag.  



  

 

 

12. Val av  
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;  
Magnus Röst  
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;  
Martin Meyerman  
Elina Petersson  
(Ett år kvar som ledamöter; Björn Östman, Tomasz Ratajczak, Olof Hedberg och Martin Ståhl)  
c) minst en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;  
Håkan Johansson  
Mikaela Rustén  
d) en revisor jämte en revisorsuppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens 
ledamöter delta; 
Ragnar Hallgren 
Tomas Morsing (suppleant) 
e) minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; 
Maria Östman, Ordförande  
Michael Ingebro 
f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.  
Magnus Röst 
Björn Östman 
 
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller 
annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit 
med i kallelsen till mötet. 
Magnus Röst informerar om arbetet med att undersöka förutsättningarna för en klätterlokal i 
klubbens regi. 
 

 

 

Ordförande 
Magnus Röst 
 
 
 
Sekreterare 
Björn Östman 
 
 
 
Justerare 
Olof Hedberg   Marin Meyerman 


