Styrelsemöte Helsingborgs K2 – 2017-11-27
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare samt justeringsman
Sittande som ordförande och sekreterare. Justeringsperson Per.

3. Mötets kallelse
Möte utlyst i tid.

4. Adjungeringar
Tommy Hasselblatt under diskussion kring utbyggnad.

5. Dagordningen
Inga förändringar

6. Tidigare mötesprotokoll
Läses upp för att förtydliga ansvarområde.

7. Ekonomi
605 000 i kassan. Beslut om att Per förbereder budget för 2018 till Göteborgsmötet.
Uppdatera medlemsavgiften med 10kr ökad avgift enligt årsmöte 2017 på hemsida. (NIKLAS)

8. Sektionsinformation
a. Instruktörerna
Har genomfört röda korset utbildning med cirka 10 deltagare. Examination 10/12. Mycket kurser
under hösten, skall återkopplas med totala antalet. Risk att Johan går över maxbeloppet för ideell
verksamhet under 2017, Per kontrollerar och ser till att det inte blir så. Beslutar att kurserna får
fördelas på ett sådant sätt 2018 att det inte riskerar att gå över gränsen för utbetalning av arvode.

b. B&U
Nästa termin börjar vecka 804. Kommer att åka till Klättercentret 10/12.
Beslut om att lägga på till på BoU hemsidan att man bör gått på provat på före man skriver upp sig på
kö för BoU. (NIKLAS)

c. Fritidsgården
Kontakt angående utbyggnad.

d. Webb
Ändrat texter om öppettider till 18-20.

e. Vägg
Klubbklänget var lyckat med många nya boulderproblem skall fortsätta på samma sätt men försöka
marknadsföra ännu bättre nästa gång, ffa riktat till nybörjare.
Grepp är beställda.

f. Öppethållargruppen
Flyter på, saknar en till nästa terminen.

g. Städsektionen

Fläktana stänger av ibland, beslut om att ta in proffs. (MARIA)

9. Väggbygge
Vid ansökan om bygglov framkom det att det senaste bygglovet var från 1973 för fritidsgården.
Ladan som det är nu är ett preskriberat svartbygge. Man kan söka uppskov max 10+5 år alternativt är
att söka nytt bygglov för allt det gamla + det nya. Det senare alternativet skulle göra att allt blir lagligt
tills vidare.
Beslutar att gå vidare med kontakt med fritidsgården och Helsingborgshem innan bygglovsansökan.
Härvid skall lokalen utökas så mycket som möjligt i storlek. I bygglovet bör om möjligt även innertak,
takfönster, toalett, dusch, omklädningsrum och styrketräningsrum ingå. (NIKLAS/TOMMY)

10. Beslut mellan möten
Beslut om BoU utflykt till Malmö 10/12
Inbjudan av Tommy till styrelsemöte
Två polisanmälningar om inbrott totalt stulits en brandsläckare.
Inköp av fyra skruvdragare för cirka 6000kr.
Inköp av utrustning till kursverksamhet för cirka 3000kr.
Beslut om inköp av träningströjor med tryck.

11. Uppföljning årsmöte, uppdatering av dokument
Göteborgsmötet, Per bokar boende.
Inbjudna första rundan: Styrelse inklusive suppleanter(Niklas, Per, Viktoria, Jonatan, Roger, Maria
och Dan) sektioner(Sanna, Niklas, John, Staffan, Johan), Tränare(Janne, Morgan, Hampus, Miranda,
Anders, Cecilia) samt Dennis och Camilla.
Om det sedan finns platser kvar beslutas om ytterligare som skall bjudas in. Besked inom 2 veckor.

12. Aktivitetsplan
NIL

13. Engagemang
NIL

14. Kommunikation
NIL

15. Tid och plats för nästa möte
22/1 klockan 18.30 hos Niklas på Älvkvarnsgatan 69.

16. Mötets avslutande
17. Övrigt
Beslut om att det ej är ok att klättra barfota, (NIKLAS)
Gubbaparken skall utvecklas och vi har anmält att vi gärna tycker till vid eventuell inhandling. Vi har
också påpekat att vi gärna har boulderblocken så nära klubben som möjligt.
Info från förbundet - Årsmöte 14-15/4, på sikt krav på jämn könsfördelning i styrelser minst 40/60%
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