Årsmöte för Kalmar Kläterrlluu 28/1 -2014
§1 Mötet öppnas
§2 Närvarolista & röstlängd fastställs
Emil Ohlsén 8301244631
Camilla Mölve 8803102907
Nicklas Staag 701013317
Oskar Klintrot 8907262813
Martin Bexell 83062935i34
Gustav Bern 85i03094131
Madeleine Bruun 6701103043
Rita Palmlund 85i07233420
Kristoffer Fredriksson 8207063010
Carl-Johan Fredriksson 7603202917
Samtliga närvarande är medlemmar i Kalmar kläterkluuu och därmed röstuerätgade
§3 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkännes av närvarande medlemmar
§4 Val av mötesordförande
Camilla Mölve
§5i Val av mötessekreterare
Emil Ohlsén
§6 Val av mötesjusterare
Oskar Klintrot & Martin Bexell
§7 Verksamhetsuerätelse för 2013
Se uifogad uerätelsee
§8 Ekonomisk redovisning 2013
Se uifogad uerätelsee
§9 Val av revisorer
Nicklas Staag & Camilla Mölve
§10 Ansvarsfrihet
Mötet ueslutar om ansvarsfrihet för Kalmar Kläterkluuus sttrelse anno 2013 under förutsätning at
den ekonomiska redovisningen godkännes av revisorernae
§11 Val av sttrelse 2014
a Ordförande – Väljes Gerrit Schwere
u Kassör – Väljes Kristoffer Fredriksson
c Sekreterare – Väljes Emil Ohlsén
d Ledamöter – Väljes Carl-Johan Fredriksson, Oskar Klintrot, Martin Bexell, Oscar Borg
e Till valueredning väljes sttrelsene
§12 Medlemsavgifer 2014
Om förhållanden gällande föreningens lokaler står oförändrade under året uiuehålls nuvarande
medlemsavgifer till nästa årsmötee Om förändringar vad gäller nt lokal förslag sker ska et uuörligt

förslag skrivas av sttrelsen och det ska då kallas till extra årsmöte för ueslut kring förändring av
medlemsavgifer inför en eventuell ftt eller från och med nästa årsskifee Deta ska ttdligt
specifceras i et eventuellt förslag från sttrelsene
§13 Öppetder 2014
Oförändrade förhållanden enligt uppsat schema till 5i/6 -14e Öppnande i slutet av augusti vilket
sttrelsen får ta ueslut om under årete
§14 Städning, lokalen
Städningen fungerar väsentligt uätre än tidigaree Kvällsansvarig ska städa mata och gånge Den
införda skogränsen är ura och har minskat nedskräpningen väsentligte Vi uer våra medlemmar at
hjälpa till med städning och ordning i allmänhet och förändrar i nuläget inte rutinernae En
storstädning ska ske under våren, helst ganska så snarte
§15i Sportlovsklätring
Är redan utannonserat och ska ske som föregående år under vecka 8, måndag till torsdag 18-20e
Hallen är ej öppen för ordinarie klätring måndagen och torsdagene
§16 Barngrupp 2014
Barngruppen är igång under ledning av Madeleine Bruun och gruppen är fulle Lars kan ttvärr inte vara
med och hålla i grupperna tillsammans med Madeleine längree Frågan om man kan man aktivera
någon av föräldrarna som hjälp eller om man ska involvera den som håller öppet på måndagen på
något sätt Det är at föredra at vi kan aktivera föräldrarna någote
§17 Kluuuresor 2013
Resa till Kjugekull och till Klinten har genomförts och var uppskatate
§18 Kluuuresor 2014
Sttrelsen får i uppdrag at ordna en resa i vår och en i höste Barnresa som avslutning på
uarnsäsongen önskas från uarngruppen som får tillstånd at ordna det för en rimlig uudgete
§19 Spontanidrotsplats / MOBI
a Utvärdering
För många fttar under året vilket resulterat i at främst sttrelsen och enstaka andra medlemmar
hjälpt tille För mtcket jouu jämfört med vad vi skrivit på tidigaree Vi ska ta upp önskan med MOBI om
et schema för fttarna i god tid vilket enligt uppgif redan ska vara på gånge Dessutom är det
planerat väsentligt färre fttar kommande säsonge
u Kontraktet
Mötet noterar ånto at kommunen gjort väsentliga förändringar utöver stavfel i det kontrakt de tre
ingående föreningarna har skrivit på tidigaree Sttrelsen har kopior på uåda kontrakten där det
noteras at det endast är det första kontraktet som skrivits på av föreningarnae
Dessutom har man inte ordnat en adekvat vinterförvaring av materialet som utlovat utan förvarat
den utomhus under vinterne Denna ttp av förvaring kommer sannolikt förkorta livslängden
väsentligte
c Planer 2014
3 fttar av MOBI är planerade Vi önskar starkt at de föreningar som håller i MOBI på respektive plats
medverkar till at uära och packa mator under kommande säsonge Vi ska uegära uppstartsmöte för
våren med samtliga involverade föreningare

§20 Frtsen
Frtsprojektet lades ganska så plötsligt nere Ur mötets stnvinkel och enligt sttrelsen 2013 skedde
deta med något underliga förklaringar som torde ha kunna lagts fram tidigaree
§21 Nt lokal
a Nuvarande status
Utifrån diskussionerna med kommunen är at en nt möjlighet fnnse Vilken lokal det handlar om är på
uegäran från kommunen hemlig tillsvidare varpå vi kallar det hela för ”Projekt X”e Denna lokal ger
kluuuen ca 200 kvm tta med ca 10 meter i takhöjde Kalmar kläterkluuu, Active0480 och FMPK ska
göra en gemensam ansökan till RF och Allmänna arvsfonden för at kunna få ekonomisk möjlighet at
genomföra projektete I nuläget ser planen ut som så at vi inte kommer at uetala htra för lokalen,
städning av allmänna utrtmmen står kommunen för och likaså omklädningsrume Dessutom står
kommunen för avdelning av lokalen med hjälp av mellanväggar mellan föreningarnas olika ttore Vi
har tagit i en överslagsueräkning på vad det kommer at kosta kluuuen i engångskostnad från
företaget Entreprise vilken resulterar i ca en miljon med väggar, mator, rep och kompletering av
greppe Tanken är at ftta del av uefntlig specialtillverkad vägg till en nt halle
u Framtiden
Utifrån den i nuläget tillgängliga informationen får den ntvalda sttrelsen i uppdrag at fortsäta med
projektete
Sttrelsen ska ge olika förslag på hur det ska se ut med kostnadsförslag från olika aktörere Sttelsen får
också i uppdrag at tillsammans med de andra föreningarna skriva de ansökningar som krävse Går
”Projekt X” i lås ska också sttrelsen uuorma ttdliga förslag på hur det hela sak drivas med avseende
på öppetder, lås och dtlikte Om det uppstår önskan at förändra de kostnader som fnns kring
medlemskap ska sttrelsen uuorma deta enligt ovan och utltsa extrainsat årsmöte för ueslute
§22 Barnkalas, företag och privata grupper
Inga ändringar avseende priser sedan tidigaree Vi accepterar grupper utifrån at någon i föreningen
har möjlighet at ta emot gruppene
§23 Inköp 2014
Framför allt mindre inköp under året med tanke på at en nt lokal eventuellt hägrare Sttrelsen får
uesluta om inköpe
§24 Övriga frågor
Inga övriga frågore
§25i Mötet avslutas
Mötet avslutase

_______________________

_______________________

Oskar Klintrot, justerare

Martin Bexell, justerare

_______________________

_______________________

Emil Ohsén, sekreterare

Gerrit Schwere, ordförande

