Styrelsemöte Helsingborgs K2 20160815
Datum och tid: måndagen den 15 augusti 2016 klockan 19:00
Plats: Hemma hos Roger
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare, samt justeringsman
Sittande + justeringsman Viktoria
3. Mötets kallelse
Ok
4. Adjungeringar
Inga.
5. Dagordningen
enligt tidigare
6. Tidigare mötesprotokoll
Genomgås, det mesta klart (se excel)
7. Ekonomi
Oförändrat, kassa 520 000.
8. Sektionsinformation
a. Instruktörerna
Niklas håller inte i kurser utan endast i examinationer. Bör vara minst 1v mellan
kursdagarna i fortsättningen för att kursdeltagaran skall hinna smälta informationen..
Eventuellt fler instruktörer. Kristian planerar att gå kurs för att bli examinator. Försöka
hitta assistenter till kurser framgent, kan vara vem som helst med grönt kort.
b. B&U
1000kr på Naturkompaniet till tidigare engagerade instruktörer. (Linnea, Caroline och
Andreas). Ges efter engagerat tränarskap i minst 1 år  styrelsebeslut i varje enskilt
fall..
Kör igång grönt kort kurs 20 st denna vecka. Terminsstart denna vecka för torsdags
och söndagsgruppen, Onsdagsgruppen börjar vecka 35. Totalt 15 nya barn.
LOKstöds ansökan inskickad cirka 4500kr. (Viktoria)
BoU uteklättring i september (Roger)
c. Fritidsgården
Prata med fritidsgården om att hålla dörren stängd. (Niklas)
d. Webb
Uppdaterat angående prova på.
e. Vägg
Inget nytt  sommaruppehåll.
Batteri lagat till tidtagare på väggen
f. Öppethållare
Fulltalig  34 gånger./person.
g. Städsektionen
Fulltalig  börjar städa denna veckan.

9. Beslut tagna mellan möten
Jonathan tar Cecilias plats i styrelsen.
10. Väggbygge
Dubbelkontroll av ritning har gjorts, papprena försvunna. Bygganmälan håller på att
fyllas i. Niklas ansvarig för styrelsens räkning för ekonomisk uppföljning. Planerad
byggstart oktobernovember.
11. Uppföljning årsmöte, uppdatering av dokument
Uppdatera policydokumentet på hemsidan (Roger)
12. Aktivitetsplan
Fixardag Niklas S och John bestämmer datum. (Dan)
Ledbyggardag enligt John (John)
Klubbklättring  Söndagen 20/11 1316 Ansvarig Roger Byggansvarig lördagen
Niklas. Prisansvarig Dan (Max 1500kr).. Skapa event på facebook..
Säsongsavslutning December  respektive grupp
13. Engagemang
Inget nytt.
14. Kommunikation
Nytt nyhetsbrev.
15. Övrigt
16. Tid och plats för nästa möte
Hos Dan Måndagen 3/10 Mangårdsgatan 19 klockan 1900
17. Mötets avslutande

Roger Strandqvist
Sekreterare

Viktoria Gaspar
Justeringsman

