Styrelsemöte Helsingborgs K2 2016-10-03
Närvarande: Niklas Andersson, Dan Ståhl, Viktoria Gaspar, Roger Strandqvist och Jonathan Viksten
Plats: Hemma hos Dan
1.Mötets öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare, samt justeringsman
Sittande som ordförande och sekreterare. Justeringsman Niklas.
3. Mötets kallelse
Mötet utlyst i tid.
4. Adjungeringar
Inget.
5. Dagordningen
Inga förändringar.
6. Tidigare mötesprotokoll
Genomgång och uppdatering av styrelsens att göra lista genomförs.
7. Ekonomi
I kassa 560 kkr. Prognos vid årets slut mellan 540 och 550 kkr.
Beslut om att köpa in fler nyckelbrickor till en kostnad av cirka 4000 kr. (Dan)
Kontroll med revisorn om man i bokslutet kan skriva av en del av den skuld på tidigare nyckelbrickor
som inte hämtats ut.(Dan)
8. Sektionsinformation
a. Instruktörerna
Genomförts prova på med 10-15 personer per gång – fortsätter under Sannas ledning.
Staffan och Kristjan tyckte det var för många föräldrar/instruktör vid gröntkortkurs skall vara max 6
föräldrar per instruktör/hjälpinstruktör framgent.
b. B&U
Bokningslista skall finnas för utomhusutrustning i skåpet. (Roger)
Varit en del barn som försökt komma med i barngrupperna bakvägen – förtydligande på hemsidan
kring att det är kö samt hur man går tillväga för att ställa sitt barn i kö. (Viktoria+Niklas)
Beslut om att Hampus bör erhålla halv hjälptränarersättning för onsdagsgruppen. (Viktoria meddelar)
c. Fritidsgården
Inget nytt.
d. Webb
Ta bort länk routegrader(Niklas)
e. Vägg
Beslut om inköp av blandade verktyg och bult för upp till 2000kr. (Tell)
Beslut om repinköp till ladan för cirka 6500kr (Dan)

Genomförts ledbyggardag under Johns överseende med resultat av cirka sju nya/ombyggda leder och
rensat på loftet.
f. Öppethållar
Fulltalig – verksamheten flyter på.
Eftersom Sanna både är sektionsansvarig och står i kassan beslutas om att dubbel ersättning skall
utgå. (Dan)
g. Städsektionen
Fulltalig – verksamheten flyter på.
9. Beslut tagna mellan möten
Inget

10. Väggbygge
Bygganmälan kommer att lämnas in inom kort. Niklas kommer att stå som byggherre och skall fråga
Dennis om han vill stå som kontrollansvarig. (Niklas)
11. Uppföljning årsmöte, uppdatering av dokument
Allt är nu uppdaterat – nästa möte blir denna punkt ändrad till Planering inför årsmöte.
13. Aktivitetsplan
Fixardag – kontroll med städansvarig om datum samt om han vill stå som ansvarig.
Klubbkläng med fikahäng 20/11 13-16.
14. Engagemang
Inget nytt.
15. Kommunikation
Tydliggöra BoU på Webben
16. Övrigt
Diskussion kring familjeklättring – fredag eftermiddag. Familjer som redan klättrar på fredagen skall
tillfrågas.
17. Tid och plats för nästa möte
Måndag 14/11 klockan 19 hos Niklas Älvkvarnsgatan 69.
18. Mötets avslutande

Roger Strandqvist
Sekreterare

Niklas Andersson
Ordförande/Justeringsman

