Styrelsemöte Helsingborgs K2 2015-08-25
Närvarande: Tell Siegrist, Viktoria Gaspar, Dan Ståhl, Niklas Andersson, Roger
Strandqvist
Plats: Ladan
§ 1. Mötets öppnande.
Mötet öppnas
§ 2. Dagordningen
Dagordningen godkänns
§ 3. Tell väljs till ordförande, Roger till sekreterare och Tell till justerare för mötet.
§4 Mötets kallelse
God tid via Messenger
§ 5 Adjungeringar
Niklas för Jakob och Roger för Sebastian
§ 6 Uppföljning av tidigare mötesprotokoll
Görs ur minnet då tidigare protokoll inte finns tillgängligt än.
-

Sätta upp skyltar efter repneddragningarna (TELL) - KLART?????

-

Undersökning inför inköp av paddor och ankare (DAN) – KLART.

-

Genomgång av BoU ekonomi för att fastställa extra ersättning till BoU tränare,
(DAN) – delvis klart.

-

Årsmötesprotokoll skall bli klart (SEBASTIAN+STAFFAN) – EJ klart.

-

Inbrott på Ladan med brytmärke som resultat.

-

Taltolk?? är ok att köpa in (ANDREAS R) – EJ klart.

-

Protokoll från tidigare styrelsemöte (SEBASTIAN/JAKOB) – EJ klart

§ 7 Ekonomi.
Kassören rapporterar att klubban har cirka 500 000 kronor
Erhållit statligt ungdomsbidrag på 10 000kronor. För vilket det beslutas att köpa fem
paddor (2 trippla och 3 dubbla). (DAN)
Offert på 15 ankare med stålkarbiner för 5000 kronor. Beslut om inköp. (DAN)
Diskussion angående vilket närvarokrav som krävs för att erhålla full ersättning som
styrelsemedlem – bordlägges till nästa möte.
Kassören emotser inrapportering från sektionsansvariga med namn och kontonummer
på de som skall få ersättning utbetalt. (RESPEKTIVE SEKTIONSANSVARIG)

Beslut om att ge BoU-tränarna extra ersättning utefter närvaro med mellan 25 och 75kr
extra/träningstillfälle. Kontroll mot BoU ekonomi och sedan omröstning om exakt summa
på Messenger. (DAN + VIKTORIA)
Beslut om att BoU-tränarna får bjuda på fika/frukt + dryck vid max två tillfällen/termin.
§ 8 Sektionsinformation
§ 8.1 Instruktörerna
Bokningsansvarig slutat då det varit bristande intresse bland medlemmarna att arbeta
på arrangemang. Ny bokningsansvarig för prova-på-klättring under hösten är Frida
Engstrand.
Beslut om att arrangemang inte kommer att genomföras under hösten på grund av brist
på instruktörer.
Samtliga prova-på-klättringar till december månad är redan fullbokade. Beslut om att
sondera intresset bland medlemmarna att vara instruktörer på prova-på-klättringar via
Facebook (TELL). Om tillräckligt med instruktörer anmäler intresse planeras för provapå-klättring varannan vecka istället för som nu en gång i månaden.
§ 8.2 B & U
Gröntkortutbildning med 25 föräldrar är genomförd, BoU-klättring börjar vecka 35 med
20 nya barn/ungdomar.
Torsdags och tidiga söndagsgruppen är nybörjargrupper. Sena söndagsgruppen består
av de som klättrat lite längre och onsdagsgruppen består i huvudsak av ungdomar/äldre
barn. Morgan tar över onsdagsgruppen.
Morgan önskar gå grundläggande tränarutbildning 1 och 2 för en total kostnad av 4000kr
– bifalles. Andra tränare har tillfrågats om de önskar gå utbildning men ingen har anmält
intresse.
Viktoria har vid flera tillfällen försökt få till möte med samtliga tränare utan framgång
diskussion kring om detta skall vara ett krav för full ersättning – inget beslut.
Ansökan till LOK-stöd är inskickat.
§ 8.3. Fritidsgården
Tre problem efter renoveringen; fönster på loftet, lås till nordvästra dörren och
värmeväxlarna nedmonterade – kontakt skall tas med Helsingborgshem (TELL)
Vid byggnationen har all el tagits från Ladan – samtal med fritidsgården (TELL)

§ 8.4. Webb
Beslut om att ändra BoU-delen till aktuella uppgifter. (VIKTORIA+NIKLAS)
Beslut om att ändra informationen om evenemang på hemsidan (NIKLAS)
§ 8.5. Vägg
Toppankare skall bytas, kommer att beställas (DAN).
Plan att byta kronväggen till Walltopia, utskick på Facebook om någon vill börja
efterforska detta. (TELL).
Andreas R håller på att undersöka kostnad för utbyggnad.
§ 8.6. Öppethållargruppen
Öppnar vecka 36, har täckning för hösten men kräver upp till 5ggr/person. Behövs fler
frivilliga.
§ 8.7. Städsektionen
Täckning för 3 av 4 veckor.

§ 9 Accessfrågor
Inget nytt.

§ 10. Övrigt
-

Beslut om bokningssystem på internet för nya Paddor. BoU har förtur. Kostnad
50kr per tillfälle. (JOHN) (NIKLAS ändrar på hemsidan)

-

Beslut om inköp av diverse kontorsmtrl. (TELL)

-

Beslut om inköp av operativsystem till dator som blivit skänkt till klubben. (DAN)

-

Beslut om inköp av uppdatering/nytt nyckelprogram till ny dator. (DAN)

-

Beslut om att inhämta offert på smäcklås till dörrar och renovering/ny entrédörr.
(TELL)

§ 10.1 Beslut mellan möten
Inköp av fler plastbackar för grepp och skruv till väggarna.
§11 Tid och plats för nästa möte.
12/10 klockan 1800 hos Tell.
§ 12 Mötet avslutas
Mötet avslutat

