Styrelsemöte Helsingborgs K2 2012-10-01

Närvarande: Lavinius Aarva, Niklas Andersson, Caroline
Zakrisson, Viktoria Gaspar, Simon Spies och Camilla Rabe
Overgaard
Plats: Niklas Andersson
§ 1. Mötets öppnande.
§ 2. Dagordningen godkänns.
§ 3. Lavinius väljs till ordförande, Camilla till sekreterare och Niklas till justeringsman för mötet.
§4 Mötets kallelse, bra.
§5 Adjungeringar, Simon tar Isabellas plats i dagens möte.

§ 6. Uppföljning av tidigare mötesprotokoll.
De senaste mötesprotokoll skall sättas in i pärmen på Ladan.

§ 7. Ekonomi.
Se bilag.

§ 8. Sektionsinformation.
§8.1 Instruktörerna.
Instruktörerna har en grön kurs för barn som slutar första helgen i oktober. 4 gröna kort utbildningar
därefter blir det röda kort kurser.

Diskuterat brev från arrangemang på Ladan. Niklas skriver till Svenska Klätterförbundet. Niklas
och Bergman skriver ihop punkter på vad man skall tänka på när man håller arrangemang, säkerhet.
Dessa skickas sedan ut till alla som är ansvarliga under arrangemang.
§ 8.2 B&U
Incident med att grepp lossnat, tänk på att skruva fast dom ordentligt.
Kurserna är låsta. Flesta föräldrar har fått grönt kort. De barn som vill börja klättra får återkomma
efter jul, träningen blir avbruten.
Barn och Ungdom skall upp till Göteborg till helgen, de blir 28 stycken med föräldrar, sova på
Kvibergs vandrarhem, lördag bouldra på Hönö, söndag klättra på Klätterdomen. Tar klätterskor och
crashpad med från Ladan, inga inbokade arrangemang under den helgen. Klätterklubben
sponsorerar bl. a inträdet till Klätterdomen. Alla kvitton skall sparas, vi beslutar hur mycket vi skall
betala på nästa styrelsemöte.
§ 8.3 Fritidsgården
Höstlovsklättring tisdag /onsdag den 30-31 oktober, kl. 13-17. Två personer per pass/ 4 per dag, 1315 och 15-17. Elin skickar ut och hör om några vill ställa upp på detta.
Fått en faktura från Fritidsgården på 25000, halvår.
Helsingborgshem har kontaktats angående värme. Nöddörren är fixad, lagt ut nytt råttgift. Camilla
skriva öppettider, mail adress vid arrangemang vid ytterdörr.
§ 8.4 Webb
Våra öppettider skall stå på hemsidan som en punkt och barnklättertiderna skall justeras. Blivit
möjligt att logga in som sekreterare, lägga ut referat där.
§ 8.5 Vägg
Adrian hoppar av vägsektionen detta gör Ronnie också. Nya väggansvarliga.

§ 8.6 Öppethållargruppen.
Inget nytt.
§ 8.7 Städsektionen.
Adrian hoppar av. Två nya till denna sektionen.
§ 9 Värme.
Eftersom Ladan är K märkt får man inte sätta skorsten utanför därför kan vi inte installera diesel
kanon.
Eluppvärmning – Dimmer förra året ville detta kosta 3500-7200 kr.
Sätta in två tropikfläktar som gör att värmen kommer ner. Installationskostnad 40.000 kr.
Termostater 5 grader. Fastlagt av styrelsen, Niklas pratar med Dimmer.
§ 10 Matta
Firman HGB från Göteborg som vi har anlitat var nere för två och en halv vecka sedan och mätte på
Ladan. Det kommer bli som ett stort skynke som kommer att sys ihop och läggas på den gamla
mattan. De kommer att reparera hålen i den gamla mattan innan de lägger den nya på. Det kommer
att ta cirka 5 timmar att lägga på den nya ”mattan”. Allt är betalt. Vi kommer att få ett reparations
kit från HGB.
§ 11 Övrigt
Camilla har fått tag på en telefonlista till några som tränar ofta på EB, denna sätts upp vid
receptionen, och detta skrivs på hemsidan.
Viktoria vill kolla lite mera på en bättre viktväst.
Graffittimålaren vill gärna måla, någon gång efter den 16 oktober, han fixar färg och vi får kvittot.
Färgen torkar på en förmiddag.

§ 12 Tid och plats för nästa möte.
Vi träffas hos Carro måndagen den 12 nov kl. 19.00 – 21.00.
§ 14 Mötet avslutas.

