Styrelsemöte Helsingborgs K2 2013-09-02

Närvarande: Tell Siegrist,Viktoria Gaspar, Isabella
Liinasaari Staff, Adrian Johansson och Camilla Rabe
Overgaard
Plats: Ladan
§ 1 Mötets öppnande.
§ 2 Dagordningen godkänns.
§3 Tell väljs till ordförande, Camilla till sekreterare och Isabella till justeringsman för mötet.
§4 Mötets kallelse
Bra
§5 Adjungeringar
Inga

§ 6. Uppföljning tidigare mötesprotokoll.
Andreas Rödseth har beställt selar och karabiner.
Kassan var där 5190 kr, rabbatten på selarna och karabinerna 1347,75 kr alltså 6537,75 kr har
Adrian fått att sätta in i banken.

§ 7. Ekonomi.
Allt ser bra ut. Men dom som betalar in måste uppge alla uppgifter som skall uppges.

§ 8. Sektionsinformation.
§8.1 Instruktörerna.
Grönt kort utbildning är igång, Bergman är ledare.

§ 8.2 B & U
Utbildningar för tränare, Andreas, Lenke, Hannes och Rebecka är det något som heter
Plattformen och går i Malmö den 21-22 september och kostar 1375 kr per person.
Den utbildning som passar Caroline heter Grundutbildning 1 och går i Helsingborg och är den
28-29 september och kostar 1875 kr per person. Om intresset växer för att tävla bland barn
och ungdomar så kan Caroline ta Grundutbildning 2 i Helsingborg längre fram.
Sammanlagt vill dessa kurser kosta 8750 kr och vi i styrelsen godkänner detta. Vi kan kanske
till och med söka bidrag från Skåneidrotten.
§ 8.3 Fritidsgården
Hyran har blivit reducerad p.g.a inbrottet.
§ 8.4 Webb
Vi har både Facebook och hemsidan.
§ 8.5 Vägg
Inget nytt.
§ 8.6 Öppethållargruppen.
Vi har fått en ny kassapparat som är installerad.
§ 8.7 Städsektionen.
Inget nytt.
§ 9. Övrigt
Förhöra oss med medlemmar hur de vill ha det i klubben, tips och ideér.
Den 28/9-2013 kommer invigningen av den nya idrottsarenan i Helsingborg att äga rum
mellan kl. 11.00-15.00. Vi vill att det skall vara en öppen klätterträff, Tell hänger upp lapp på
Ladan och Tell pratar med Caroline om några barn och ungdomar kan tänka sig att komma.

Onsdagen den 4/9-2013 vill Camilla träffa Kelly som har konstruerat de tre boulder block på
den nya Idrottsarenan i Helsingborg. Han vill fota någon som klättrar på dem.
§ 10 Tid och plats för nästa möte.
Onsdagen den 13/11- 2013 kl.18.30 - 19.30 på Ladan, Tell fixar mat.

Möte den 2 september 2013 med en representant från
Fritidsgården på Ladan.
Närvarande: Tell Siegrist, Viktoria Gaspar, Isabella Liinasaari Staff, Adrian Johansson,
Stefan Hansson (Helsingborgs Hem) och Camilla Rabe Overgaard.
Sittande ordförande och sittande sekreterare, justerare Isabella Liinasaari Staff.
Stefan Hansson önskar bättre kommunikation till nästa sommar under Filborna Daycamp
dagarna. Vi skall kontakta Fritidsgården när vi har fått info vilka dagar dessa är så
Fritidsgården kan ha möjlighet att kankse ändra i sin kalender.
Framöver kommer vi att få en elräkning varje halvår.
Under planering på kommunen till Dalhemsdagarna får gärna en från styrelsen delta. Stefan
mailar info om dag och tid till Tell.
Fritidsgården har fått beviljat LSS verksamhet, vil vi i klubben bidra på något vis så skall vi
bara kontakta Stefan med förslag.
Vi vill ha nya handtag till dörrarna på Ladan, vi nämner detta för Staffan som drar vidare till
Fritidsgården.
Mötet avslutas.

