Kallelse till medlemsmöte
Styrelsen kallar härmed till medlemsmöte lördagen den 12 november 2016. Anledningen till
detta är för att dryfta bygget kring boulderloftet. Det har framdagats att det inte har
protokollförts ett beslut kring bygget. De allra flesta som tillfrågats om detta har för sig att det
togs ett beslut, men då inget protokollförts så känner vi i styrelsen att det är på sin plats med
ett medlemsmöte där vi kan ta ett officiellt beslut tillsammans.

Bakgrund
Det fanns ursprungligen 3 förslag som varit/är aktuella:
1. Tillbyggnad bakom ladan för nya repleder
2. Ombyggnation av kronväggen
3. Nybyggnation av loft
Första alternativet fick skrotas då Helsingborgshem valde att bygga ett utegym på den
platsen.
Andra alternativet har inte skrotats, men däremot lagts på framtiden till förmån för alternativ
nummer 3. Anledningen till detta är för att loftet skulle medföra mer utrymme att vara på,
närmare bestämt 70 kvadratmeter golvyta.
Kostnaden av golvet till loftet uppskattas till ca 100kkr, 60kkr för material, samt 40kkr för
arbetskostnad. Detta förutsätter att klubben kan ställa upp med 6-7 personer den helg som
bygget kommer genomföras. Sen kommer det så klart tillkomma mer utgifter för isolering,
nya boulderväggar, samt in och utgångar.
Kassören uppskattar att klubben kommer ha ca 550kkr i kassan vid årets slut. Det finns
möjlighet att söka bidrag för bygget/ena, men här känner vi i styrelsen att vi inte har tid och
om någon skulle vilja dra i det, så skulle vi alla bli väldigt glada. Blir mer pengar över till
annat kul.
Styrelsen kommer yrka för alternativ nummer 3.
Vad gäller “Övriga frågor” på dagordning så ska dessa föranmälas till styrelsen minst 2
veckor innan. Skickas till antingen o
 rdforande@helsingborgsk2.se eller
sekreterare@helsingborgsk2.se.

Medlemsmöte
Datum och tid: lördagen den 12 november 2016 klockan 10:00
Plats: Ladan

Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mötets öppnande
Val av ordförande, sekreterare, samt justeringsman
Mötets kallelse
Väggbygge
Övriga frågor
Mötets avslutande

