Styrelsemöte Helsingborgs K2 2013-05-27

Närvarande: Staffan Sjöstedt, Viktoria Gaspar, Adrian, Tell
Siegrist och Camilla Rabe Overgaard
Plats: Hos Camilla Rabe Overgaard
§1 Mötets öppnas.
§2 Godkännande av dagordningen.
§3 Val av ordförande, sekreterare samt justerare.
Sekreterare sittande, ordförande sittande. Staffan justerare.
§Mötets kallelse
Bra.
§5 Adjungeringar
Staffan i stället för Isabella, ledamot.
§6 Uppföljning av tidigare mötesprotokoll.
Protokoll från mötet den 7 april. Adrian tittar vidare på klättertidningar på nätet och Tell
kollar om det finns någon klättertidning på Väla.
Viktoria kontaktar Carro Andreas angående klätterselar och B&U Tränare.
Andreas har inte beställt klätterselar, Camilla kontaktar Andreas om detta.
Protokoll från policymötet, är justerat och skall läggas ut på hemsidan. Camilla mailar
protokollet till Staffan som lägger ut det på hemsidan.
§7 Ekonomi
Dammsugare och skruvdragare fakturan är inte betald. Fläkten är betald, 44 000 kr.
§8Sektioninformation.
§8.1Instruktörerna.
Adrian har inte hört något nytt från Niklas.
§8.2 Barn och Ungdom

Föräldramöte den 9 juni 2013 kl. 11.00, för att informera om hösten. Caroline tar över onsdag,
Rebecka och Hannes tar över efter Julia och Klara. Caroline Person och Andreas tar Carros
grupp på torsdagar.
Andreas och Carros grupp skall ha en avslutning den 6/6-2013.

§ 8.3 Fritidsgården
Dalhemsdagarna den 1 juni 2013. Tell har kontaktat Elin angående att få folk att ställa upp.
Gärna 4-6 personer som skall ställa upp och säkra. Tell hör med Elin hur det går med att leta
efter folk.
Fritidsgården har bokat in sommarlovsklättring måndag till torsdag under dagtid. Tell hör med
Elin om hon har koll på de dagar fritidsgården har bokat.

§ 8.4 Webb
Inget nytt.
§ 8.5 Vägg
Nya bultar. Grepp som är beställt är från ett tjeckiskt märke. Märket heter AIX. Greppen
kommer mellan den 27 maj och den 3 juni.
§ 8.6 Öppethållargruppen
Isabella är inte närvarande. Inget nytt.
§8.7 Städsektionen
Isabella är inte närvarande. Inget nytt.
§ 9 Värme
Installerat och klart. Tropik fläktar ska upp till vintern. Tell samordnar detta med Andreas,
eftersom det är de som håller i det.
Fläkten uppe vid boulder väggen har Adrian pillat ner eftersom den är i vägen och den har
inte tagits ner. Tell fixar så att ställningen tas ner bättre .

§12 Övrigt
Tävling den 9/6 2013. Tävlingen börjar kl.12.00. Byggandet börjar 9.00 – 12.00.

Föräldramöte den 9 /6 2013. Infon är lagt ut på hemsidan, vi i styrelsen har inte blivit
underrättad om detta. Men tycker att detta är ok.
Camp Filborna Lenke har dragit i detta. Fritidsgården har bokat v. 26 och 27 till deras
sommarklättring. Lenke vill gärna ha Ladan till Filborna Camp dagarna.
Några från kubben har köpt en ny teleskopsstege, skall vi i styrelsen betala detta, de kostar
cirka 1000 kr. Styrelsen godkänner detta, men stegen skall vara på Ladan.
Kassan funkar inte, vi måste köpa en ny. Tell informerar Isabella att hon skall informera att
Sanna får köpa en ny kassaapparat.
Ny låda till inkomande post vid ingång, en ny brevlåda uppe vid kassan. Tell informerar
Andreas att köpa två brevlådor.
Tell tog upp att sökning av bidrag hamnar på en person i styrelsen. Den nya styrelsen tar upp
detta på sista styrelsemötet innan årsmötet och det första styrelsemöte efter årsmötet.
Bestämmelser för kommunalt föreningsstöd skall vara inne innan den 1 april 2014.
LOK ansökning för hösten skall vara inne senast den 15 augusti 2013. Tell söker detta och
hämtar info från Caroline.
LOK stöd skall sökas två gånger per år.
Adrian och Tell har fått inloggningsuppgifter till Idrott Online.
Säsongsavslut på piren i Helsingborg med korvgrillning och bouldering, den 19 juni
kl.18.00.Camilla skriver lapp som skall hängas upp på Ladan angående säsongsavslutning.
Klubben står för grill och grillkol, senap och ketchup. Man får själv ta med kött, korv och
bröd.

§13 Tid och plats för nästa möte.
Den 24 juni 2013 hos Viktoria kl. 19.00.

§14Mötet avslutas.

