Stockholms klätterklubbs årsmöteshandlingar 2019

Revision 1.0

Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsoch räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets- och räkenskapsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år.
14. Val av sekreterare och kassör samt noll till fem ordinarie ledamöter i styrelsen för en
tid av ett år
15. Val av noll till tre suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid
av ett år
16. Val av en revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta.
17. Val av en till två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, om det väljs två så
skall utses till ordförande.
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Verksamhetsberättelse
Styrelsen vill härmed tacka alla medlemmar som bidragit till vår verksamhet genom att ta
ansvar, hjälpa till eller bara genom att bara närvara på de aktiviteter som anordnats.

Träffar och läger
Ett klätterläger för juniorer anordnades i Bohuslän över Kristi himmelsfärds helg. På lägret
deltog även en del seniorer som agerade ledare och utbildare. Även vecka 32 var Bohuslän
destinationen för ett trad-veckoläger. Som bekant erbjuder Bohuslän ett himmelrike inom
tradklättring, både ungdomar och vuxna fick utbildning i hur man lagar mat i en grupp och
hur ett gruppsamarbete fungerar både inom- och utomhus. Ungdomarna fick en gedigen
utbildning i tradklättring. Vi besökte kända tradklippor, vi spelade in en video med
grundläggande tradklättring, tips och regler, den finns till beskådning på klubbens
videokanal.
Under två veckor i juli så hyrde klubben ett hus i Chamonix. Tyvärr blev det jämfört med
2017 få deltagare. Deltagarna fick två dagar guidning i de franska alperna och fantastisk fin
klättring.
Klubbens ungdomar har tränat under skolveckorna, främst på Klätterverket i Sickla. Under
året har gruppen klättrat ute mycket, det har varit både sport- och tradklättring. År 2019
kommer vi att rikta våra resurser på utomhusklättring och friluftsliv, det som gymmen inte
kan erbjuda samt försöka nå upp till föreningens huvudinriktning: trad och äventyr i det fria.

Styrelsearbete
Styrelsen har endast haft ett fåtal träffar under året. Klubben har haft riktlinjen att anordna
två träffar i Bohuslän, en i Frankrike, en is-träff (om tillgång till is finns inom rimliga restider)
samt Häggstaträff om vädret tillråder. Alla dessa punkter har genomförts. Valberedningen
har haft två möten med kassören och tillförordnad ordförande.
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Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
2018

2017

Medlemsavgifter
Bidrag

153 121
5 201

149 200
8 852

Summa intäkter

158 322

158 052

Medlemsaktiviteter och träffar
Förbundsavgifter
Ungdomsaktiviteter
Utrustning
Administrativa kostnader
Styrelse- och årsmöten

-73 378
-66 550
-7 567
-19 200
-20 601
-10 362

-55 341
-81 750
-7 207
-2 000
-20 425
-15 600

-197 658

-182 323

-39 336

-24 271

2018

2017

Kassa och bank

254 871

243 238

Summa omsättningstillgångar

254 871

243 238

Eget kapital
Årets resultat
Upplupna kostnader
Förutbetalda medlemsavgifter

239 338
-39 336
16 000
38 869

263 608
-24 271
0
3 900

Summa eget och främmande kapital

254 871

243 238

Summa kostnader
Årets resultat

Balansräkning
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Verksamhetsplan
Styrelsen kommer att genomföra klubbaktiviteter enligt nedan.

Klubbaktiviteter
•
•
•
•
•

Isklätterträff
Klubbresa till Bohuslän Kristi himmelfärdshelgen
Klubbresa till Chamonix (två veckor under sommaren)
Klubbresa till Bohuslän
Häggstaträffen

Budget
2019
Medlemsavgifter
Bidrag

150 000
10 000

Summa intäkter

160 000

Medlemsaktiviteter, träffar och ungdomsaktiviteter
Förbundsavgifter
Administrativa kostnader
Styrelse- och årsmöten

-58 000
-65 000
-20 500
-16 500

Summa kostnader
Beräknat resultat

-160 000
0

Inkomna motioner med styrelsen yttrande
Det finns inga motioner att behandla under årsmötet 2019.
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