Styrelsemöte Helsingborgs K2 2015-10-12
Närvarande: Tell Siegrist, Viktoria Gaspar, Sebastian Bengtsson, Dan Ståhl.
Plats: Hemma hos Tell
§ 1. Mötets öppnande.
Mötet öppnas
§ 2. Dagordningen
Dagordningen Godkänns
§ 3. Tell väljs till ordförande, Sebastian till sekreterare och Viktoria till justerare för
mötet.
§4 Mötets kallelse
Skickades ut i god tid
§ 5 Adjungeringar
Inga
§ 6 Uppföljning av tidigare mötesprotokoll

§ 7 Ekonomi.
LOK-stöd samt hyresbidrag från kommunen har kommit in.
Ersättning för engagemang inte utbetalt än, men ordnas under veckan.
Swish funkar och används.
Fråga angående iZettle bordläggs till nästa möte/Dan kollar upp.
§ 8 Sektionsinformation
§ 8.1 Instruktörerna
Prova på drivs av Tell, första tisdagen i månaden, support av Rickard.
Dessutom driver Mattias och Linn prova på första måndagen i månaden.
Många prova på som anmält sig men inte dyker upp, vad kan göras för att förbättra?
Påminnelse?
§ 8.2 B & U
Inget nytt, men många anmälda som verkar hoppat av, Viktoria kollar om vi kan ta in
fler i grupperna från kölistan.
§ 8.3. Fritidsgården
Inget nytt.

§ 8.4. Webb
Bokningssystem för Paddorna på gång, Staffan fixar med input av Dan.
§ 8.5. Vägg
Utöka ledbyggande, få och ganska hårda leder uppe nu. Förslag om ledbyggardag för att
fler ska kunna skruva under översikt av Niclas och John, Tell kollar med dem.
§ 8.6. Öppethållargruppen
Inget nytt. Men önskemål om fler för avlastning.
§ 8.7. Städsektionen
Inget nytt.
§ 9 Accessfrågor
Inget nytt.
§ 10. Övrigt
Årsmötesprotokollet färdigställs av Sebastian och Tell
Angående nedsatt träningsavgift för nya medlemmar enligt beslut på årsmötet, förslag
på 125 kr/månad för ungdomar, beviljas.
Göteborgsresa: Styrelsen + sektionsansvariga + B&U-tränare. Punkt på nästa möte.
Förslag på datum och deltagare.
Eventresa till domen, göteborg, kostnadsförslag tas fram. Tell
Tell vill gå instruktörsutbildning i Stockholm. Bifalles, Tell kollar med Niclas.
§ 10.1 Beslut mellan möten
Extra ersättning för B&U tränare, 800kr för huvudtränare samt 500kr för hjälptränare.
§11 Tid och plats för nästa möte.
Hemma hos Tell, 18:00 2015-12-07
§ 12 Mötet avslutas
Mötet avslutat

