Styrelsemöte Helsingborgs K2 2012-12-10

Närvarande: Niklas Andersson, Caroline Zakrisson, Viktoria
Gaspar, Isabella Staff och Camilla Rabe Overgaard

Plats: Hos Isabella
§ 1. Mötets öppnande.
§ 2. Dagordningen godkänns.
§ 3. Niklas väljs till ordförande, Camilla till sekreterare och Caroline till justeringsman för
mötet.
§4 Mötets kallelse, sent.
§5 Adjungeringar, inga.

§ 6 Uppföljning av årsmöte samt tidigare mötesprotokoll.
Inget.

§ 7 Ekonomi.
Inga bilag, inga större förändringar. Niklas skall dra in pengarna från arrangemang ansvarliga.
Faktura på 30. 000 kr för elen betald.
§ 8 Sektionsinformation
§8.1 Instruktörerna
Inget nytt.
§8.2 B&U
Inget nytt. Caroline måste göra inbetalningskort till föräldrarna. Bäst att föräldrarna betalar
per termin, be föräldrarna att ta med inbetalningskortet och be kursansvarlig boka av på listan.
Caroline skapar ett dokument till detta, lägger det på google dokument.

Viktigt att om där är andra som klättrar under barn och ungdoms klättring så visa hänsyn till
barnen!
§ 8.3. Fritidsgården
Elfakturan är betald. Ansvarig kontaktperson ej närvarande.
§ 8.4. Webb
Ansvarig kontaktperson ej närvarande.
§ 8.5. Vägg
Fritidsgården måste informeras innan vi gör något på Ladan. Andreas och Tell fixar det vi
pratade om att bygga vägg på trappan. Andreas och Tell får göra en ritning och visa fram på
styrelsemöte.
§ 8.6. Öppethållargruppen
Fungerar bra, flyter på. Ingen kassapparat, skriver kvitton i handen. Isabella vill höra med
Sanna om hon kan dra i att kolla ett nytt kassaskåp.
Penna och block till ”gröna lådan”, Carro pratar med Andreas som kanske kan köpa detta på
Biltema.
Ny ringklocka fungerar inte, Niklas kollar upp detta.
§ 8.7. Städsektionen
Isabella kontaktar Adrian angående om han kan fortsätta att städa, eftersom där behövs folk.
Där skall städas innan jul mys på söndag kl.13.00.

§ 9. Värme
Vi kommer att lägga en ny elanslutning till oss på Ladan från fritidsgården. Dimmer kollar
om han kan hitta ett begagnat skåp. Så kommer vi att få en elmätare och det blir vi som
kommer att fakturera Fritidsgården. Vi kommer att ha två röda fläktar istället för en på 6 KW,
de kommer att gå på timer. Väntar på offert från Dimmer och grävaren. Väntar på tid från
Öresundskraft. Nu skall allt arbete sammanställas. Dimmer vill sponsra detta till Ladan, så vi i

styrelsen har godkänt att hans företgaslogo kommer upp någonstans på Ladan och på
hemsidan.
§11. Övrigt
Till nya styrelsen, sammanställa dokument till varje sektion och söka fonder hos Karin.
Niklas köper fika. Niklas, Camilla och Dennis bygger leder på lördag eftermiddag. Caroline
gör ett utskick till att hänga upp på Ladan. Caroline kollar spis, Niklas har stor kastrull.
Camilla kontaktar Staffan angående tillgång till fritidsgården, Camilla kontaktar Klara.
Vi träffas kl. 12.00 på Ladan.
LOK stöd från skåneidrotten, Per skall söka detta.
Viktoria presenterar viktvästarna vi pratar om att beställa UFC viktväst till 899 kr. Viktoria
beställer.
Niklas kontakt med kansliet angående inbrottet i Ladan. Karin på kansliet kan hjälpa oss att
söka pengar i fonder etc.

§12 Tid och plats för nästa möte.
Nästa möte hålls söndagen den 20 januari 2012, kl.13.00 hos Niklas.
Styrelsemöte den 10 februari 2013, kl. 13.00 hos Camilla.
Årsmöte söndagen den 24 februari kl. 13.00.

§ 13 Mötet avslutas.

