Styrelsemöte Helsingborgs K2 2014-01-20

Närvarande: Viktoria Gaspar, Adrian Johansson, Tell
Siegrist, och Camilla Rabe Overgaard
Plats: Ladan
§1 Mötets öppnas.
§2 Godkännande av dagordningen.
§3 Val av ordförande, sekreterare samt justerare.
Sekreterare sittande, ordförande sittande. Adrian justerare.
§Mötets kallelse
Ej godkänd.
§5 Adjungeringar
Ingen av suppleanterna kunde komma istället för Isabella.
§6 Uppföljning av tidigare mötesprotokoll.
Protokollet från förra mötet har tyvärr inte justerats av Isabella ännu.
§7 Ekonomi
Oförändrat.
§8Sektioninformation.
§8.1 Instruktörerna.
Skall man till Klätterverket i Stockholm och klättra rep så är det viktigt att man har fått
uppdaterat sitt gröna kort, klistermärken har vi på Ladan. Prata med en av intruktörerna för
mera info.
§8.2 Barn och Ungdom
Där har kommit 15 st. nya barn i de andra grupperna, annars inget nytt.
§ 8.3 Webb/ Fritidsgården
Tell har fått en kopia av mailkorrespondsen mellan Staffan och Fritidsgården.

§ 8.4 Vägg
Vi i styrelsen har beslutat att det är tid att byta alla toppankare och rep på Ladan.
Priskostnad på cirka 20.000 kr.
Camilla kollar upp när nuvarande selar köptes.
§ 8.5 Öppethållargruppen
Inget nytt.
§8.6 Städsektionen
Familjen Schultz.

§9 Övrigt
-

Camilla förbereder verksamhetsberättelsen, de övergripande målen och
föredragningslistan till årsmötet, detta genomgår vi på nästa styrelsemöte.

-

Planeringshelg till Göteborg den 25-26 jan. Tell har hyrt en minibuss och bokat rum
på Kvibergs vandrarhem med frukost. Några kör i egna bilar och kör hem samma dag.
Klättring på Domen och sedan möte på kvällen.

-

Staffan har bokat Fritidsgården till årsmötet.

-

Kvittona från fixardagen den 28 dec lämnas till Adrian.

-

David från HRT grepp som Camilla fick kontakt med genom mail har varit på Ladan
och pratat med Nicklas och lämnat en offert på nya grepp.

-

Ytterdörren fungerar igen.

§10 Tid och plats för nästa möte.
Den 5 februari 2014 kl. 18.30.

§11 Mötet avslutas.

