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Protokoll styrelsemöte 210 för Svenska Klätterförbundet
(12-13 mars 2016, Idrottens Hus)
1

Mötet öppnas

Jacob Sternius öppnande mötet och hälsar styrelsen välkommen.

2

Val av mötesordförande

Beslutades att välja Jacob Sternius till mötesordförande.

3

Val av mötessekreterare

Beslutades att välja Karin Persson till mötessekreterare.

4

Val av justerare

Beslutades att välja Johan Ragnarsson till justerare.

5

Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna föreslagen dagordning.

6

Föregående protokoll

Beslutades att godkänna protokoll nr 209 och lägga till handlingarna.

7

Förbundsmöteshelgen 16-17 april

Denna punkt byts ut till ett arbetsmöte där hela förbundsmöteshelgens punkter gås
igenom, behandlas och förbereds.
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7.1

Bergsportpriser

Beslutades att tilldela nedanstående Bergsportpriser för 2015
Årets klubb- Kiruna KK
Årets arrangör- Visby KK
Årets inspiratör- Robin Dahlberg
Årets klättrare/bergsportare – Kajsa Rosén
Årets lyft – Fredrik Serlachius

8

Övrigt

8.1

Betalning av knäoperation för Emelie Forsberg

Emelie Forsberg tillhörande det skidalpina landslaget skadades vid EM tävling i Savos.
För att få en operation inom rimlig tidsram behövde en privat klinik anlitas.
Beslutades att betala faktura på 34 000:- för operation.
Beslutades att om Emelie får ersättning för operationen av försäkringsbolag eller
tävlingsarrangör ska beloppet återbetalas till förbundet.
Beslutades att samtala med Folksam om att eventuellt teckna en separat elitförsäkring.

8.2

Arbetsprocess för att ta in föreläsare för kommittéer inom förbundet

Beslutas att
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Det ska bokas föreläsare med tillräcklig framförhållning för att få ett tillräckligt
antal besökare.
Arrangerande kommitté ska sondera bland föreläsarna, välja föreläsare och hitta
lämpliga tider. Arrangerande kommitté ska vara tydlig mot föreläsaren att man
sonderar datum och format, men att avtalet tecknas med kansliet.
Kansliet ska hantera avtalsteckning och betala mot faktura. Kansliet har inte rätt att
teckna avtal som leder till att oskäligt höga kostnader, eller som inte är
ändamålsenligt (dvs för få deltagare förväntas).
Arrangerande kommitté bör vidtala några sponsorer för att få bidrag.
Arrangemanget ska hålla sig inom budget.
Evenemanget ska inte krocka med lov, andra klätterträffar, eller andra viktiga
aktiviteter som föreningsmöten.

Mötet avslutas

Ordförande JS tackar för allas engagemang och avslutar mandatperiodens sista möte.

För protokollet,

Karin Persson
Sekreterare

Jacob Sternius
Ordförande

Johan Ragnarsson
Justerare
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