Styrelsemöte Helsingborgs K2 2016-06-13
Närvarande: Niklas Andersson, Dan Ståhl, Roger Strandqvist och Jonathan Viksten(suppleant för
Cecilia)
Plats: Hemma hos NIklas
1.Mötets öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare, samt justeringsman
Sittande som ordförande och sekreterare. Justeringsman Dan.
3. Mötets kallelse
Mötet utlyst i tid.
4. Adjungeringar
Sanna för evenemang
5. Dagordningen
Inga förändringar.
6. Tidigare mötesprotokoll
Vissa saker kvar att göra i styrelsearbete(se Att göra Excel)
7. Ekonomi
Kassa på 520000.
Viktigt att de ansvariga anmäler in vilka som skall ha ersättning, senast 15 juni respektive 1 december
för vår-/höstterminen. (Respektive kontaktperson)
Förra sommaren problem med posthantering från fritidsgården, Niklas kollar med Staffan så det inte
blir samma problem i år.
8. Sektionsinformation
a. Instruktörerna
Ersättning i Policydokumentet står 400kr för hjälpinstruktör är fel och skall ändras till 250kr (Roger)
Sanna tar över som bokningsansvarig från 160613.
Sanna har lagt upp autosvar på bokningsmailen om svar inom 1 vecka samt hänvisningar till andra
sektioner.
Prova på är endast för privatpersoner.
Skolor som klättrar skall också stå i kalendern, namn på ansvarig lärare, vem nyckel står på , avtal?
Fakturaadress? (Tell/Staffan)
Ändring på hemsida avseende bokning. (Niklas)
b. B&U
Uteklättring med 25 personer. Uppskattat.
Terminsavslutning med ca 40 personer på boulderblocken – lyckat.
Utomhuskurs med Niklas Schultz, Hampus Schultz och Jan Gustavsson, Nästa kurs Roger Strandqvist,
Anders Krondahl och Helén Strandqvist, fakturerat och betalt.
Utrustningen som köpts in är nu förvarad i "verktygsförrådet". Beslut om inköp av ryggsäck och tre
repsäckar (DAN) och att inventeringslista finns varefter utrustningen bör förvaras inlåst bakom kodlås
(JONATHAN)
Beslut om uppstart av höstterminen tas på nätet.
c. Fritidsgården
Dubbelbokning vid Filborna Day Camp idag – nu fixat viktigt att vi meddelar fritidsgården våra
aktiviteter och att de delger oss sina.

d. Webb
Uppläggning av bilder på hemsidan, Jonathan erhåller inloggning och lägger sedan upp bilder.
e. Vägg
Inköp av 10 nya selar med ATC har skett.
f. Öppethållar
För lite folk, kommer att bli tomma tider under hösten om inga nya tillkommer.
g. Städsektionen
Inget nytt.
9. Beslut tagna mellan möten
160528 Beslut om utbildning för att sätta topprep ute med motkrav att hålla i 3-4 uteklättringar
under de närmsta två åren.
10. Väggbygge
Dubbelkontroll av ritningen kopplat till hållfastighet skall göras med Dennis, samt ritning till
kommunen. (Andreas)
11. Uppföljning årsmöte, uppdatering av dokument
Se ovan
13. Aktivitetsplan (Roger)
Terminsstart
Oktober Fixardag
Hösten Ledbyggardag
Klubbtävling i november?
Sässongsavslutning december endast i respektive grupp.
Årsmöte Sista söndagen i februari 2017
14. Engagemang
Påminna alla om att skriva upp när man gör något för klubben – gör inget om det är flera saker per
termin eftersom det kan ge andra tips om vad man kan göra.
15. Kommunikation
Nytt nyhetsbrev
Foto på engagerade till Jonathan från sektionsansvariga.
16. Övrigt
17. Tid och plats för nästa möte
Hos Roger på Stengatan 26 måndagen 15/8 klockan 1900.
18. Mötets avslutande

Roger Strandqvist
Sekreterare

Justeringsman
Dan Ståhl

