Protokoll årsmöte Åredalens Klätterklubb
Datum & tid: Tisdag 19 februari 18.00 2019
Plats: Bygården, Undersåker

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet genomfördes
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Godkänndes.
3. Fastställande av dagordning.
Godkänndes.
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
Nencia Fransson valdes till ordförande
Emma Lundin valdes till sekreterare
5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt
rösträknare.
Marcus Hernegård och My Lanefelt valdes till justeringsmän.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste
verksamhetsåret.
Marcus Hernegård läste verksamhetsberättelsen.
Jonny Mattsson redovisade resultat- och balansräkning.
7. Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
Revisor Jan Ahrens skriftliga berättelse, med inget att anmärka på, lästes upp
av Jonny Mattson, föreningens kassör.
8. Frågan om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser godkänndes.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
Enligt vad som beslutades på föregående årsmöte (300kr medlemsavgift, 500kr
inomhusvägg, 200kr för ungdomar).
10. Val av
a)föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av ett år.
Emma Lundin sitter kvar.
b)fyra övriga ledamöter samt två suppleanter i Styrelsen, alla på ett år.
David, Marcus, Erik, Jonny, Linda och Kim sitter kvar.
c)två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år, i detta val får inte Styrelsens ledamöter
delta.
Jan Ahrens valdes till revisor och Jan Ryden valdes till suppleant.
11. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem.
a) Uppdatering av föreningens stadgar
godkändes enligt förslag, vi ändrar också till en revisor jämte en
revisorsuppleant (istället för 2 revisorer och en suppleant).
b) Godkännande av värdegrund
Till förslaget gjordes några förändringar vilken röstades igenom, den läggs ut
på hemsidan.

c) Godkännande av bildandet av Barn- och ungdomssektion
Bildandet godkänndes
d) Ungdomsledare till en barn- och ungdomsgrupp under måndagar sökes och det finns
intresse från äldre ungdomar (högstadiet/gymnasiet) med en ny grupp/tid
Frågan skickas vidare till styrelse och barn- & ungdomssektionen.
e) Samarbete med Östersunds klättercenter
Marcus Hernegård kollar upp om det kommer finnas någon typ av rabatt för
klubbens medlemmar.

____________
Justerare
My Lanefelt

____________
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____________
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