Protokoll fört vid Svenska Klätterförbundets förbundsmöte
Stockholm 2006-03-25
§1 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på
grundval av den av förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.
16 klubbar representerade med 39 röster.
§2 Fastställande av dagordning för mötet.
Dagordningen fastställdes.
§3 Fråga om mötets behöriga utlysande.
Förbundsmötet fann mötet vara behörigt utlyst. Men man önskade att mötet ska vara med
tidigare i förbundets kalender till nästa år.
§4 Val av ordförande till mötet.
Till mötesordförande valdes Per Klingbjer, vice ordförande i Svenska Fjällklubben.
§5 Val av sekreterare till mötet.
Till mötessekreterare valdes Stina Nilsson.
§6 Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt två
rösträknare.
Till justerare och tillika rösträknare valdes Torbjörn Ohlén och Christian Lund.
§7 Verksamhets- och förvaltningsberättelse.
Förbundsordförande Niklaes Nathén redogjorde för verksamhetsberättelsen.
Tilläggsyrkande:
- alla kommittéer ska finnas med i verksamhetsberättelsen
Roger Pyddoke – Säkerhetskommittén finns inte med
Anna Halldén – Jämlikhetsansvarig finns inte med.
- Torbjörn Ohlén – yrkade på att Svenska Bergsguideorganisationen skall benämnas rätt.
Förbundskassör Martin Karlsson redogjorde förvaltningsberättelsen.
Förbundsmötet beslutade godkänna verksamhetsberättelsen.
Förbundsmötet beslutade att bifalla tilläggsyrkandet på att alla kommittéer och jämlikansvarig
ska finnas med i verksamhetsberättelsen.
Förbundsmötet beslutade godkänna förvaltningsberättelsen.
§8 Revisorernas berättelse.
Förbundsmötet godkände revisorernas berättelse.
§9 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.
Förbundsmötet beviljade ansvarfrihet för förbundsstyrelsen.
§10 Genomgång av verksamhetsplanen för innevarande verksamhetsår samt inkomst- och
utgiftsstaten för innevarande verksamhetsår.
Förbundskassör Martin Karlsson redogjorde för verksamhetsplan och budget för 2006.
Tunabergs Klätterklubb, la fram följande yrkande på SKF: s verksamhetsplan.

Yrkandet menar styrelsen ska i samråd med accesskommittén ytterligare prioritera
accessfrågorna och lösa problemen med styrelsen, men man ska inte behöver ändra i vare sig
verksamhetsplan eller förvaltningsplan för att stödja accessarbetet
Styrelsen skall i samråd med accesskommittén lösa problemen med arbetsbelastning och
arvodering i kommittén.
Rafael Jensen yrkade på att de ändamålsenliga medlen till Tävlings kommittén skulle kunna flyttas
tom 2007 men att detta skulle bli gränsen för dessa medel
Stockholms Klätterklubb yrkade på att man INTE skulle lägga fast något för 2007 års budget.
En prov-votering genomfördes som gav ett så tydligt resultat för Stockholms förslag att en
votering inte behövdes för att mötet skulle anta Stockholms yrkande.
Förbundsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget.
Förbundsmötet beslutade att godkänna styrelsens verksamhetsplan.
Förbundsmötet beslutade att godkänna tilläggsyrkande på att styrelsen ska i samråd med
accesskommittén ytterligare prioritera accessfrågorna och lösa problemen med styrelsen, men
man ska inte behöver ändra i vare sig verksamhetsplan eller förvaltningsplan för att stödja
accessarbetet.
Förbundsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget, med
tilläggsyrkande avseende på Tunabergs Klätterklubbs vilja enligt ovan
Arvodering av ordförandepost för accesskommittén togs upp för diskussion men avslutades
direkt eftersom budget redan godkänts.
§11 Behandling av förbundsstyrelsens propositioner.
Förbundsstyrelsen har inga propositioner
§12 Behandling av motioner.
Inga motioner har inkommit till förbundsstyrelsen.
§13 Fastställande av föreningarnas årsavgift till SKF.
Förbundskassör Martin Karlsson redovisade styrelsens förslag på föreningarnas årsavgift till SKF,
där förbundsstyrelsen ser att den bör vara oförändrad.
Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag med oförändrad årsavgift till SKF.
§14 Presentation av valberedningens förslag.
Valberedningens ordförande Rafael Jensen presenterade valberedningens arbete och deras förslag
på ny styrelse.
Efter förslag från förbundsmötet lades Tomas Öberg, Tunabergs Klätterklubb, till som förslag till
ny revisorssuppleant
§15 Val av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen för en tid av ett år.
Förbundsmötet beslutade att välja Niklaes Nathén till förbundsordförande på ett år.

§16 Val av övriga ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen för en tid av två år.
Förbundsmötet beslutade att välja ledamöter enligt valberedningens förslag på två år: Stina
Nilsson och Anders Linder (kassör). Adam Blomberg och Malin Herzig är sittande och kvarstår i
ett år
Förbundsmötet beslutade att välja suppleanter enligt valberedningens förslag på ett år: Magnus
Glans och Christian Lund.
Förbundsmötet uppmärksammade att stadgarna inte överensstämmer med punkten 16.
Ledamöter väljs för två år och suppleanter för ett år. Proposition eller motion under nästa
årsmöte krävs för att möjliggöra stadgeändring.
§17 Val av revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet,
räkenskaper och förvaltning inom SKF för en tid av ett år. Revisorn och dennes suppleant
skall vara av kommerskollegium auktoriserad eller godkänd revisor.
Förbundsmötet beslutade att bifalla valberedningens förslag av revisor och revisorssuppleant. Till
revisor valdes Gunilla Bruno-Alm. Till revisorsuppleant valdes Tomas Öberg.
Förbundsmötet uppmärksammade att kravet på att revisorsuppleanten inte längre är
auktoriserad.
§18 Fråga om val av ombud till riksidrottsstämma och val av övriga funktionärer.
Förbundsmötet beslutade att styrelsen ska välja ombud till riksidrottsstämman och övriga
funktionärer.
§19 Val av ordförande och minst två övriga ledamöter av valberedningen för en av ett år.
Förbundsmötet bifaller valberedningens förslag på valberedning: Rafael Jensen (ordförande),
Ingo Sundberg och Fidde Jönsson.
§20 Mötets avslutande.
Per Klingbjer tackade förbundsmötet för visat intresse och för att fått förtroende som
mötesordförande och lämnade över till förbundsordförande Niklaes Nathén till att avsluta mötet.
Niklaes tackade alla mötesdeltagare för att de deltagit på mötet och förklarade mötet avslutat.
Anita Rostén tackade Martin Karlsson för ett bra arbete i förbundsstyrelsen.

_____________________________
Mötesordförande
Per Klingbjer

____________________________
Mötessekreterare
Stina Nilsson

_____________________________
Justerat
Torbjörn Ohlén

_____________________________
Justerat
Christian Lund

