Styrelsemöte Helsingborgs K2 2013-01-20
Närvarande: Niklas, Caroline, Isabella, Camilla och Viktoria.
Plats: Hos Niklas

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Tillägg till dagordning § 10 Göteborgsresan. §11 Årsmöte. § 12 Ordförande.
§ 3 Val av ordförande, sekreterare samt justerare
Viktoria ordförande, Camilla sekreterare och Caroline justeringsman för mötet.

§4 Mötets kallelse
Sent men den kom ut innan mötet.

§5 Adjungeringar
Viktoria tar Lavinius plats.

§ 6 Tidigare mötesprotokoll
Godkänns och avklarat.

§ 7 Ekonomi
Årets budget, ser bra ut. Vi har budgeterat till värmen, detta har vi i styrelsen beräknat med
därför plus.

§ 8 Sektionsinformation
§ 8.1 Instruktörerna
Kölista på nybörjarkurserna på 40 stycken. Kommer att vara 6 kurser under våren börjar i
februari 2013. Bergman tar 3 kurser och Niklas 3 kurser.
Elin vill inte boka kurser nu i 2013, men hon vill gärna vara bokningsansvarig för
arrangemang. Vi kommer att ta upp detta på Göteborgsresan.
Vi har pratat om att få ett annat bokningssystem som är mer effektivt. Inget beslutat.
§ 8.2 B&U
Caroline och Per har pratat om att hur dem skall ta och väga upp dem som har klättrat lite
längre tid, för där kommer alltid nya barn in i grupperna. En A, B och en C kurs kom upp
som förslag igen. Förslag, en nybörjartid en lördag på hösten när skolan börjat, barnen och
föräldrar kan komma och prova på.
Klara och Julia kommer inte att vara barn tränare på söndagar efter sommaren 2013.

Hannes kommer att tillfrågas i Göteborg. Caroline tillfrågar Rebecka om hon kan tänka sig
vara tränare med några andra till barn träning.

§ 8.3 Fritidsgården
Inget nytt.

§ 8.4 Webb
Många nya som använder den nya hemsidan.

§ 8.5 Vägg
Andreas har ritat olika ritningar på hyllor under trappan till grepp, bänk och skåp under vid
vägg (var gamla skorna hängde, bakom trappan ner till mattan), nytt skåp till ytterskor vid
ingång, grotta som hänger ihop med den gula väggen, platta med plywood och fallunderlag
vid greppbrädor. Samlad kostnad för allt cirka 20000 kronor.
Vi i styrelsen godkänner detta och detta skall vidare till Fritidsgården, Niklas kontaktar
Staffan som tar kontakt med Fritidsgården.

§ 8.6 Öppethållaregruppen
Sanna vill inte vara ansvarig för öppethållargruppen mera, men hon försöker att hitta en ny
själv. Tell vill gärna undersöka om den vi har kan fixas. Vi avvaktar med inköp av ny
kassaapparat.

§ 8.7 Städsektionen
Johan och Frida är nu ansvariga för städgruppen, Isabella har skickat ut dokument till dem.
Förslag att hyra in en städfirma en gång i månaden tar grov jobbet, Isabella skickar mail till
Frida så kan dem ta upp det som en motion på årsmötet. En förälder intresserad av att gå med
i städsektionen.

§ 9 Värme
Andreas har dragit vidare i att kolla upp om vi kan installera en luftvärmare på den elen vi
har. Luftvärmaren kostar 14000 - 15000 kronor med installering.

§ 10 Göteborgsresan
Niklas, Caroline och Maria har bil.

§ 11 Årsmöte
Årsmötet hålls söndagen den 24 februari 2013 på fritidsgården kl. 13.00 - ?
Klubben bjuder på fika. Camilla kontaktar Staffan som kontaktar Fritidsgården. Camilla
lägger ut info på hemsidan och på Ladan innan torsdag den 24 januari 2013.

§ 12 Ordförande
Vi har diskuterat att Viktoria gärna övertar ordförande rollen i klubben till årsmötet den
24februari. Niklas pratar med Lavinius.

§ 13 Övrigt
Camilla beställer 10 stycken Fixe Peak selar från Outdoor Season.
Camilla skriver två skyltar som skall hängas upp på den vita dörren i Ladan. Camilla skriver
info blad om att använda viktväst.
Nummer på selar fungerar inte optimalt, Camilla åker och tar loss nummer från selarna och
slänger de selar som är för gamla och slitna.
Kioskförsäljning, klättertävlingar,
Dagordning från förra året. Caroline tar med den.
Caroline kontaktar mattåterförsäljaren hur vi skall få bort märkena.

§ 14 Tid och plats för nästa möte
Den 10 februari hos Camilla i Åstorp, kl. 13.00 - ?.

§ 15 Mötet avslutas

