Styrelsemöte Helsingborgs K2 2013-12-09

Närvarande: Viktoria Gaspar, Adrian Johansson, Tell
Siegrist, Isabella Liinsaari, Camilla Rabe Overgaard och
Caroline Zakrisson
Plats: Ladan
§1 Mötets öppnas.
§2 Godkännande av dagordningen.
§3 Val av ordförande, sekreterare samt justerare.
Sekreterare Viktoria, ordförande sittande. Isabella justerare.
§Mötets kallelse
Bra.
§5 Adjungeringar
Inga
§6 Uppföljning av tidigare mötesprotokoll.
Caroline vet inte när regionstävlingen för barn och ungdom kommer att bli.
§7 Ekonomi
Under arbete för bokslut.
§8Sektioninformation.
§8.1 Instruktörerna.
Inget nytt.
§8.2 Barn och Ungdom
-

16 står i kö för barn och ungdomsgrupperna och man ska försöka fördela in dem i de
olika grupperna då det aktuellt inte finns möjlighet att starta upp en ny grupp. Flest
står i kö till söndagsgruppen som är full. Det är ett problem att alla barnen inte alltid
har med sig en förälder som kan säkra. Caroline har som förslag att barn och
ungdomar som har grönt kort ska få träna på öppettiderna vid målsmans tillåtelse.
Caroline ska lämna in en motion angående detta för ändring i policydokumentet.

Morgan i Svenska klätterförbundet vill veta vad klätterklubbar behöver för att kunna
utvecklar barn och ungdomsklättring.
§ 8.3 Webb/ Fritidsgården
Staffan har lagt upp tid för årsmöte och planeringshelgen på hemsidan. Anticimex har varit
vid Ladan och åtgärdat råttorna.
§ 8.4 Vägg
Andreas har meddelat att det behövs kablar till fläktar och virke till hyllan för grepp samt
nödutgångsbelysning. Styrelsen godkänner ett maxbelopp på 5000 kr och Camilla ska
meddela honom detta.
§ 8.5 Öppethållargruppen
Fungerar bra.
§8.6 Städsektionen
Johan och Frida kliver av vid årets slut. Maria med familj hjälps åt på en av
”städpositionerna”.

§9 Övrigt
-

Tell kontaktar Niklas igen angående tyngdbältet.

-

Tell har tagit fram en offert på ny dörr med infästning samt material – 15250 kr
omålad. 1000 kr tillkommer för målad.

-

David B som sålt HRT greppen till Ladan vill träffa oss 12:e eller 13:e december och
Camilla ska höra med Niklas om han har möjlighet.

-

Caroline och Andreas har varit på nationell tränarträff i Stockholm där flera tränare
från olika klubbar deltog. Bland annat fick de information om hur idrott-online kan
kopplas ihop med den egna klubbens hemsida samt träningstips. Enbart de stora
klubbarna har elitsatsning i nuläget. Det diskuterades hur även mindre klubbbar ska
kunna ha detta. Deltagarna var intresserade av ytterligare tränarträffar. Caroline
informerar om att Helsingborg K2 är långt framme vad gäller barn och
ungdomsklättring och utveckling av våra väggar.

§10 Tid och plats för nästa möte.
Den 20 januari 2014 på Ladan kl. 18.30.

§11 Mötet avslutas.

