Styrelsemöte Helsingborgs K2 2016-03-13
Närvarande: Niklas Andersson, Dan Ståhl, Viktoria Gaspar(ansluter efter 10 minuter), Cecilia
Engström, Roger Strandqvist, Tell Siegrist(suppleant) och Jonathan Viksten(suppleant)
Plats: Hemma hos Niklas
1.Mötets öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare, samt justeringsman
Sittande som ordförande och sekreterare. Justeringsman Jonathan Viksten .
3. Mötets kallelse
Mötet utlyst i tid.
4. Adjungeringar
Tell istället för Victoria de första tio minuterna.
5. Dagordningen
Inga förändringar.
6. Tidigare mötesprotokoll
Senaste styrelsemötet med protokkoll är 151010 och detta gås genom utan några åtgärder. Mötet
151207 saknar protokoll och får gås genom vid ett senare tillfälle.
7. Ekonomi
Inget nytt att rapportera. Vad gäller ändring av firmatecknare skall detta kontrolleras(Dan).
Tell står tills vidare kvar på konto vid byggföretag.
8. Sektionsinformation
a. Instruktörerna
Tell ansvarar för prova på via bokningsmailen, samt inbokning av arrangemang för och av
medlemmar. Elin hanterar kursmailen. Det har genomförts 2 kurser i vecka 7 och 8, en grön för 8
personer och en röd för 10 personer. Och det genomförs nu 2 gröna kurser under vecka 10 och 11,
en på 12 personer och en på 18 personer. Inga fler kurser är inplanerade. Niklas har kontaktat UA Syd
som är ett företag som håller i kurser och de är inte intresserade av att hyra lokalen för kurser. Det
kan dock vara aktuellt att betala dem för att hålla kurser. Detta då de har egen vägg. De nämnde att
Malmö kräver att alla som ska gå kurs även är medlemmar i klubben, så gör man så, så skulle det
kunna vara värt att betala dem att hålla kurser hos oss.
b. B&U
Cirka 30st har betalt avgifter, plats till fler i grupperna, kommer eventuellt att fyllas på. (Viktoria)
c. Fritidsgården
Under senaste åren har Tell haft en del direktkontakter med fritidsgården. Staffan fortsätter vara
ansvarig.
d. Webb
När det gäller webben är ledregister eventuellt på väg in (se http://routegrader.helsingborgsk2.se/ )
genom Robin Björklins försorg. Bokningssystem för paddor skall införas och eventuellt även Googleanalytics.
e. Vägg
John ansvarig (nytillträdd) inget att rapportera.

f. Öppethållar
Det är 7 stycken i gruppen; Sanna Ståhl, Marie-Louise Edman, Mathias Philipsson, Linn Gleerup, Malin
Gröndahl, Jonathan Wiksten, Fredrick De Mar. Kommer att vara obemannat torsdagar v6, v7, v14,
v17, v19 och v23. Sportlov v8, Skärtorsdag v12, Påsklov v13 och Kristifärd v18.
g. Städsektionen
I dagsläget så städas det 3 av 4 veckor, har precis fått in en till i städgruppen så det kommer att
städas 4 av 4 veckor inom kort. Följer skolterminerna samt att Niklas och Maria brukar titta till under
sommaren för att se om det behövs någon städning/soptömning. Planerat sommaruppehåll vecka
26-34.
9. Beslut tagna mellan möten
Ansvarig för vägg - John .
Kollar facebook för övriga beslut(RS).
Beslut om avtackningspresent till tränare 2 x 1000kr.
Inköp av rep, cirka 6500kr.
10. Sektionskontaktpersoner för styrelsen
Sektion
Ansvarig
Instruktör
Niklas Andersson
Barn och Ungdom
Viktoria Gaspar
Fritidsgård
Staffan Sjöstedt
Web
Staffan Sjöstedt
Vägg
John Olsson
Öppethållar
Sanna Ståhl
Städ
Niklas Schultz

Kontaktperson
Niklas Andersson
Viktoria Gaspar
Niklas Andersson
Niklas Andersson
Dan Ståhl
Dan Ståhl
Roger Strandqvist

11. Väggbygge
Kronväggen – utdömd redan för två år sedan, kan bytas ut eller förstärkas.
Vad gäller utbyggnad har Andreas Rödseth konstruktionsförslag och ritningar. Samtal med
väggansvarig för att få hans syn på vidare arbete, bordläggs. (Dan)
12. Uppföljning årsmöte, uppdatering av dokument
Årsmötesprotokoll är färdigskrivet. Inga ändringar i stadgar/policy efter årsmötet.
Ändringar i policydokumentet angående access(Roger) och nyckelpolicy(2015) (Niklas)
Nyckel till barn när familjen är aktiv enligt nyckelpolicy. 550kr för barn med i BoU 600kr för juniorer.
13. Aktivitetsplan (RS)
Fixardag 24/4 10-14,(Roger) nästa fixardag Oktober -2016
Avslutningsdag för vårterminen onsdagen 1/6 boulderblocken. Grill och klättring (Victoria)
Uteklättrardag BoU – kullen datum nästa styrelsemöte (Jonathan)
Problembyggnadsdagar kontakt med väggansvarig (Dan)
Eventuell påskklättring (Tommy Hasselblatt) (Niklas)
Årsmöte Sista söndagen i februari 2017
14. Engagemang
Filmkväll/Tävling för att gemenskap föreslogs. Lista för anmälan aktiviteter (Roger).
Försöka få initiativ från medlemmar. Engagemangsbrev i början av terminen. Kompetenslista på
ladan(Niklas).
15. Kommunikation

Nyhetsbrev via ordfarande med mailinglista (gratistjänst) (Niklas)
Bilder på alla engagerade (Jonathan) via sektionskontaktpersoner (ansiktsbild inklusive ok att vara
med på nätet)
16. Övrigt
Låssmed (Dan)
Tröjor – kolla med Sanna om hon vill vara sammanhållande för tröjbeställning. Inga gratiströjor till
BoU. (Dan)
Inköp av skrivare för max 1000 kronor. (Dan)
BoU total ersättning per termin 1800 för huvudtränare och 1500 för hjälptränare.
17. Tid och plats för nästa möte
Måndagen 25/4 hos Dan på Malmborgsgatan 19 klockan 18
18. Mötets avslutande

Roger Strandqvist
Sekreterare

Jonathan Viksten
Justeringsman

