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Årsmöte 2020 

Datum, tid och plats  

26 mars 2012 kl. 18.30-20.00. Klättercentret i Akalla samt via Zoom, online.  

1. Mötets öppnande  

Tobias Olli öppnar mötet fysiskt och via onlinekanal kl. 18.30    

2. Fastställande av röstlängd  

12 deltagare, varav tre deltog fysiskt och resterande via Zoom. Tobias Olli, 

Michaela Serlachius, Sofie Mannerstråle, Marcus Kern, Andrea Kern, Lars Nilsson, 

Erik Hult, Maria Emilsson, Nils Oden, Matilda Stenbäck, Jan Johansson, Laci 

Divkovic 

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

Tobias Olli blir vald till mötets ordförande och Sofie Mannerstråle blir vald till 

sekreterare.   

4. Val av protokolljusterare och rösträknare  

Marcus Kern och Erik Hult blir valda till protokolljusterare respektive rösträknare.  

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt  

Information om mötet ska ut 3 veckor innan fastslaget datum och materialet för 

årsmötet ska vara tillgängligt. Närvarande medlemmar bekräftar att mötet har 

utlysts på rätt sätt.   

6. Fastställande av föredragningslista  

Utdrag av stadgarna har kommunicerats ut till medlemmarna på ett korrekt sätt.  

7. Styrelsen redovisar verksamhetsberättelse och resultat för 2019 

Tobias Olli och Mikaela Serlachius presenterar.   

Resultat 

Redovisat resultat för föreningen 2019 blev ett överskott på +51 524 kr. En av 

orsakerna till det relativt stora överskottet var att klubben inte budgeterat för 

något statligt LOK-stöd för året pga att vi ej fått vår bidragsansökan godkänd 

under de tre senaste terminerna. Efter flera turer och överklagan från klubbens 
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sida, godkändes det statliga LOK-stödet under hösten 2019 och därmed fick 

klubben en intäkt på 34 555 kr som inte var budgeterad för. Resterande 

överskott berodde till stor del på att det inte arrangerats klubbresor i den mån 

som budgeterats.  

Verksamhet  

I slutet av året hade klubben rekordmånga medlemmar, 957 registrerade 

medlemmar med en medelålder på 26 år, varav 56 procent utgjordes av män 

och 44 procent av kvinnor.  

Klubben har under 2019 fortsatt arbetet med att försöka stödja både bredd och 

elit inom klättring, bland annat genom att uppmuntra bidrag för deltagande i 

diverse nationella och internationella tävlingar.  

Klubben har under det gångna året fortsatt att i samarbete med Klättercentret, 

vid sidan av ordinarie klätterskoleverksamhet, bedriva klätterskola även för barn 

och ungdomar med olika typer av funktionsnedsättning.   

Årsmötet  

En av årets höjdpunkter var det välbesökta årsmötet som hölls den 27 mars på 

Klättercentret i Akalla. Aloma Naprapaterna höll ett föredrag om klätterskador 

och förebyggande åtgärder. Styrelsen gick igenom arbetet som utförts under 

året och närvarande medlemmar bjöds på mackor med diverse pålägg och 

fika. Deltagarna fick även med sig en klubb t-shirt eller ett linne i valfri färg.  

Klubbkvällar  

Styrelsen har arrangerat ett antal medlemskvällar under året där medlemmar 

har haft möjlighet att träffas, fika och klättra tillsammans. En av klubbkvällarna 

arrangerades i samarbete med Houdini i deras butik på Norrlandsgatan 12. 

Medlemmar erbjöds rabatterade priser.  

Kris- och traumahantering vid klippa  

Den 13-14 april maj arrangerade klubben kursen “Kris- och traumahantering vid 

klippa”. Kursen hölls i Häggsta och ansvarig ledare var Patrik “Putte” Josefsson. 

12 deltagare.  

Workshops med Daniela Ebler  

Under året har klubben erbjudit Daniela Eblers populära workshops, totalt 3 

omgångar: Coreworkshop, Axelworkshop, Höft- och rörlighetsworkshop, Mental 

träning, fokuserad på fallträning. Fullbokade kurser.  
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Yoga för klättrare  

Den 18 oktober anordnades en yogakväll för klubbens medlemmar på 

Klättercentret i Akalla i samband med en av våra klubbkvällar. Lydia Sundh, höll 

i kvällen. Ca 20 deltagare.  

Utbildning/Kurser/Träningsläger  

Daniel Olausson och Joakim Berglund har fått bidrag genom kursavgift till 

ledbyggarkurs i Umeå under början av verksamhetsåret.  

Stockholms Klätterförbund  

Solna Klätterklubb till Stockholms Klätterförbund med10 000 kr till StKF.   

Statligt LOK-stöd   

Klubben blev godkänd för LOK-stöd för vårterminen och höstterminen 2019.  

SKF - Tävlingar/tävlingskommittén  

Under 2019 arrangerades SM Boulder av Solna Klätterklubb i Akalla. Marcus Kern 

var tävlingsledare och tävlingen var mycket uppskattad av både tävlande och 

åskådare på plats. Tävlingen live-sändes på webben samt att media var på 

plats, TV4 och SVT Sport. Fler sponsorer än vanligt.  

Elit och tävling 

Tävlingsbidrag för 2019 uppgick till på totalt 55 735 kr, varav 35 645 kr gick till 

juniorerna och 20 090 kr till seniorerna.  

Solna Klätterklubbs deltagare i Landslaget:   

• Seniorer: Linda Sjödin, Kajsa Rosén och Fredrik Serlachius  

• Juniorer: Samuel Wingårdh, Ymer Alber 

• Youth A: Clara Blom Dandoy och Ludvig Hult 

• Youth B: Elise Mannerstråle och Dennis Yakubenko 

Klubbens Svenska Mästare 2019 

• Samuel Wingårdh - Boulder  

• Kajsa Rosén – Boulder  

• Ymer Alber - Led 

• Ludvig Hult - Led 

• Dennis Yakubenko – Led   

• Elise Mannerstråle – Boulder och Led  
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Nordiska Mästerskapen 

• Ymer Alber – Guld i Led och Boulder 

• Kajsa Rosén – Silver i Led 

• Linda Sjödin – Silver Boulder 

• Ludvig Hult – Brons i Led 

• Elise Mannerstråle – Brons i Led 

Länk till verksamhetsberättelse på hemsidan.  

https://www.solnaklatterklubb.se/globalassets/solna-klatterklubb---

klattring/dokument/arsmoteshandlingar/verksamhetsberattelse/verksamhetsber

attelse-2019.pdf?w=900&h=900 

 

Balans och resultatrapport 

Resultatrapporten finns upplagd på klubbens hemsida.  

https://www.solnaklatterklubb.se/globalassets/solna-klatterklubb---

klattring/dokument/arsmoteshandlingar/resultatrapport/resultatrapport-

2019.pdf?w=900&h=900 

Utgående balans för 2019 uppgår till +450 ksek.  

Revisionsberättelse  

Revisorn godkänner balans- och resultaträkning och finner inga oegentligheter. 

Det finns förslag på att använda OCR nummer på fakturor.  

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid-revisionen avser  

Styrelsen får ansvarsfrihet för den tidsperiod som revisionen avser.  

9. Fastställande av medlemsavgifter  

Seniorer 300 kr  

Juniorer 200 kr  

  

https://www.solnaklatterklubb.se/globalassets/solna-klatterklubb---klattring/dokument/arsmoteshandlingar/verksamhetsberattelse/verksamhetsberattelse-2019.pdf?w=900&h=900
https://www.solnaklatterklubb.se/globalassets/solna-klatterklubb---klattring/dokument/arsmoteshandlingar/verksamhetsberattelse/verksamhetsberattelse-2019.pdf?w=900&h=900
https://www.solnaklatterklubb.se/globalassets/solna-klatterklubb---klattring/dokument/arsmoteshandlingar/verksamhetsberattelse/verksamhetsberattelse-2019.pdf?w=900&h=900
https://www.solnaklatterklubb.se/globalassets/solna-klatterklubb---klattring/dokument/arsmoteshandlingar/resultatrapport/resultatrapport-2019.pdf?w=900&h=900
https://www.solnaklatterklubb.se/globalassets/solna-klatterklubb---klattring/dokument/arsmoteshandlingar/resultatrapport/resultatrapport-2019.pdf?w=900&h=900
https://www.solnaklatterklubb.se/globalassets/solna-klatterklubb---klattring/dokument/arsmoteshandlingar/resultatrapport/resultatrapport-2019.pdf?w=900&h=900
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10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för  

kommande verksamhets-/räkenskapsåret  

 
Klubben behåller nuvarande ledord för det kommande verksamhetsåret.  

• Säkerhet  

• Tillit  

• Alla kan vara med  

• Roligt  

• Kamratskap 

 
Exempel på kommande aktiviteter: 

• Kris och trauma vid klippa i maj. 18 personer. Ansvarig ledare Putte 

Josefsson.  

• 4 workshops med Daniela Ebeler 

• Medlemskväll med Houdini 

• Nya klubbkläder från Trimtex säljs via webshop 

• Arrangera SM i Boulder  

 

Tyvärr kan pandemin Covid-19 komma att påverka möjligheten att arrangera 

aktiviteter under de kommande månaderna. Klubben följer Hälsomyndighetens 

och Riksidrottsförbundets rekommendationer.  

 

Klubben jobbar i en struktur med sektorer; Klätterskolan, Tävling, 

Utomhusklättring, Medlemskvällar och Resor. Styrelsen söker fler resurser som vill 

engagera sig i sektorerna.  

 

Länk till verksamhetsplan 

https://www.solnaklatterklubb.se/globalassets/solna-klatterklubb---

klattring/dokument/arsmoteshandlingar/verksamhetsplan/verksamhetsplan-

2020.pdf?w=900&h=900 

 

 

Budget för verksamhetsåret 2020 fastslås 

Förmodat budgetöverskott på 2400 sek, bland annat baserat på antagandet 

att såväl statligt som kommunalt LOK-stöd kommer att erhållas, liksom SISU-stöd.  

 

Budgeten finns att tillgå på klubbens hemsida.  

 

 https://www.solnaklatterklubb.se/globalassets/solna-klatterklubb---

klattring/dokument/arsmoteshandlingar/budget/budget-

2020.pdf?w=900&h=900 

 

Verksamhetsplanen och budget fastlås i sin nuvarande form även om den togs 

fram innan Covid-19 utbrottet. Klubben kan i dagsläget inte veta hur pandemin 

https://www.solnaklatterklubb.se/globalassets/solna-klatterklubb---klattring/dokument/arsmoteshandlingar/verksamhetsplan/verksamhetsplan-2020.pdf?w=900&h=900
https://www.solnaklatterklubb.se/globalassets/solna-klatterklubb---klattring/dokument/arsmoteshandlingar/verksamhetsplan/verksamhetsplan-2020.pdf?w=900&h=900
https://www.solnaklatterklubb.se/globalassets/solna-klatterklubb---klattring/dokument/arsmoteshandlingar/verksamhetsplan/verksamhetsplan-2020.pdf?w=900&h=900
https://www.solnaklatterklubb.se/globalassets/solna-klatterklubb---klattring/dokument/arsmoteshandlingar/budget/budget-2020.pdf?w=900&h=900
https://www.solnaklatterklubb.se/globalassets/solna-klatterklubb---klattring/dokument/arsmoteshandlingar/budget/budget-2020.pdf?w=900&h=900
https://www.solnaklatterklubb.se/globalassets/solna-klatterklubb---klattring/dokument/arsmoteshandlingar/budget/budget-2020.pdf?w=900&h=900
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kommer att slå mot verksamheten. Budgeten följs upp på varje styrelsemöte och 

forecasts kan tas fram om Styrelsen bedömer det som nödvändigt.  

 

 

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner  
 

Inga motioner har inkommit.  

 

12. Val av styrelse enligt valberedningens förslag  

 
• Ordförande - Tobias Olli  

• Vice Ordförande - Erik Hult  

• Kassör - Nils Oden 

• Ledamöter - Marcus Kern, Sofie Mannerstråle, Jörgen Eriksson 

• Suppleanter - Andrea Kern, Sara Wu 

 

• Valberedningens ordförande - Matilda Stenbäck 

• Valberedning - Maria Emilsson 

 

Marcus Kern föreslås delta i Klätterförbundets årsstämma. Erik Hult är reserv.  

 

13.  Övriga frågor  
 

Michaela Serlachius avgår efter 10 år som kassör i styrelsen. Tobias Olli tackade 

av Michaela och alla vi som var i online kanalen hoppas kunna tacka av mer 

ordentligt när vi möts igen. STORT TACK Michaela för en utomordentlig insats och 

ett stort engagemang. 
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Stockholm 26 mars 2020 

 

 

 

_______________________________      

Sofie Mannerstråle, vid protokollet  

 

 

 

_______________________________      

Marcus Kern, Justerare 
 

 

_______________________________      

Erik Hult, Rösträknare 
 

 

_______________________________      

Tobias Olli, Mötets ordförande  
 


