Protokoll fört vid Svenska Klätterförbundets förbundsmöte
Stockholm 2007-03-24
§1

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av
den av förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.
15 klubbar representerade med 34 röster.

§2

Fastställande av dagordning för mötet.
Dagordningen fastställdes

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande.
Förbundsmötet fann mötet vara behörigt utlyst.

§4

Val av ordförande till mötet.
Till mötesordförande valdes Christer Palin

§5

Val av sekreterare till mötet.
Till mötessekretare valdes Stina Nilsson

§6

Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt två rösträknare.
Till justerare och tillika rösträknare utsågs Peter North och Sandra May.

§7

Verksamhets- och förvaltningsberättelse.
Verksamhet- och förvaltningsberättelsen ansågs föredragen via utskick och via hemsidan.
Förbundsmötet godkände verksamhets- och förvaltningsberättelsen.

§8

Revisorernas berättelse.
Förbundsmötet godkände revisorernas berättelse.

§9

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.
Förbundsmötet beviljade ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

§10 Genomgång av verksamhetsplanen för innevarande verksamhetsår samt inkomst- och
utgiftsstaten för innevarande verksamhetsår.
Niklaes Nathén föredrog SKF verksamhetsplan för år 2007.
Anders Linder föredrog SKF inkomst- och utgiftsstaten för år 2007.
Förbundsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag till budget.
Förbundsmötet beslutade att godkänna styreslens verksamhetsplan

§11

Behandling av förbundsstyrelsens propositioner.
Proposition 1. Styrelsen föreslår att förlägga Svenska Klätterförbundets förbundsmöte
vartannant år.
Förbundsmötet beslutade att bifalla proposition 1.
Proposition 2. Styrelsen föreslår att utöka styrelsens ledamöter från fyra till sex ledamöter
samt att avskaffa de två suppleanterna.
Förbundsmötet beslutade att bifalla propsition 2. och att det ska träda ikraft med
omedelbar verkan.

§12

Behandling av motioner.
Motion 1. Barn och ungdomsverksamhet Stockholms klätterklubb
Styrelsen yrkar på avslag
Förbundsmötet beslutade att följa styrelsens beslut och bjuder in Mats Engquist att delta i
arbetet med att ta fram..
Motion 2. Tävlingsklättring – mest för juniorer.
Styreslen yrkar på avslag.
Förbundsmötet beslutade att följa styrelsens beslut på avslag.

§13

Fastställande av föreningarnas årsavgift till SKF.
Förbundsstyrelsen redovisade sitt förslag på föreningarnas årsavgift till SKF, där
förbundsstyrelsen ser att den bör vara oförändrad.
Förbundsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag.

§14

Presentation av valberedningens förslag.
Valberedningen, Rafael Jensen presenterade valberedningens arbete och deras förslag på ny
styrelse.

§15

Val av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen för en tid av ett år.
Förundsmötet beslutade att välja Niklaes Nathén (omval) till förbundsordförande på ett år.

§16 Val av övriga ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen för en tid av ett år.
Förbundesmötet beslutade att välja ledamöter enligt valberedningens förslag på ett år.
Christian Lund (omval), Adam Blomberg (omval), Anna Halldén (nyval) och Pontus
Tengvall (nyval).
§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 valde Åke Pettersson till revisor och Bengt Bergshem till revisorssuppleant.

§18

Fråga om val av ombud till riksidrottsstämma och val av övriga funktionärer.
Förbundsmötet beslutade att förbundsstyrelsen får i uppdrag att utse representanter och
funktionärer.

§19

Val av ordförande och minst två övriga ledamöter av valberedningen för en av ett år.
Förbundsmötet valde Conny Ahlsen (nyval), Fidde Jönsson (omval) och Rafael Jensen
(omval) till valberedning för ett år.

§20 Mötets avslutande.
Christer Pallin tackade för visat intresse och för att ha fått förtroende att vara
mötesordförande igen och lämnade över till förbundordförande Niklaes Nathén till att
avsluta mötet.
Niklaes tackade alla mötesdeltagare för att de deltagit på mötet och förklarade mötet
avslutat
Malin Hertzig och Magnus Glans avtackades.
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Mötesordförande Christer Pallin

_________________________
Mötessekreterare Stina Nilsson

________________________
Justerat Sandra May

__________________________
Justerat Peter North

