Styrelsemöte Helsingborgs K2 – 2017-09-25
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare samt justeringsman
Sittande som ordförande, sekreterare: Jonathan, justeringsperson: Per.

3. Mötets kallelse
Möte utlyst i tid.

4. Adjungeringar
Inga

5. Dagordningen
Inga förändringar

6. Tidigare mötesprotokoll
Tas upp under respektive sektion

7. Ekonomi
595 000 i kassan. Några räkningar väntas för hösten. Köp av grepp väntar. Försäkring behöver följas
upp så att denna betalas in.

8. Sektionsinformation
a. Instruktörerna
Johan har tagit över kursmailen.
Röda korset kurs är bokad 21/10. Grupper har fått info och chans att anmäla sig. Jonathan skriver
erbjudande via Facebook till övriga medlemmar. Aktiva medlemmar har förtur.
Instruktörsexamination på gång 10 december.
Tröjor.

b. B&U
Har haft uteklättring 17/9. Mycket uppskattat, totalt 30-40 deltagare.
Miranda har hjälpt till som tränare de veckor Janne inte kunnat vara där, för att tränare ska vara på
plats första fyra veckorna.
Cirka 26 föräldrar har gått kurs.
Problem att det saknas tränare på torsdagar.
Proposition om ökning av kostnad för barn och ungdomsgrupperna.

c. Fritidsgården
Påminnelse om kurserbjudande ska skickas till Fritidsgården.
Fritidsgården har fått meddelande om bänkar och picknickbord och de skulle kolla upp det.

d. Webb
Information om höjd terminsavgift behöver kommuniceras via hemsida, Facebook (Niklas) och lappar
i Ladan (Per) samt på prislista i Ladan (Sanna, Dan informerar när han får protokoll).
Staffan har uppgraderat Facebookplugin från Wordpress.
Jonathan kollar upp bilderna på hemsidan och uppdaterar bilder styrelse. (Rättelse: Bilder är
uppdaterade på ordinarie styrelseledamöter)

e. Vägg
Klubbkläng ordnas 4-5 november. Bygg på lördag och tävling på söndag.
Fika och priser behöver ordnas. John håller i träffen övergripande.
Per kollar upp priser med Mikael Blixt, budget 1500.

f. Öppethållargruppen
Regler för 10-kort ska förtydligas i policydokumentet. Om det inte är tydligt så läggs en proposition
inför årsmötet. (Niklas kollar policydokumentet)
Bara medlemmar kan använda 10-kort. Kortet behöver inte vara personligt.
Sanna får gärna ändra texten i prislistan ang. prova på. Niklas ordnar så att texten på hemsidan
ändras.
Prova på utvärderas under Göteborgsträffen.

g. Städsektionen
Rullar på.
Per frågar Niklas angående underhåll av värmepump, Andreas/Anders. Erbjuda träningskort.

9. Väggbygge
Ladan är inte godkänd för klättring/fritidsaktivitet, godkänd för fritidsgård/boende. Eftersom
klättring pågått mer än 10 år så preskriberas bygglovsfrågan. Komplettering måste skickas till
bygglovsfunktion med begäran om ändrad användning. Tommy bevakar ärendet hos
stadsbyggnadskontoret.

10. Beslut mellan möten
Tränartröjor: Klubben står för 800 kr för tröja inklusive tryck. Vill man ha annan tröja kan man
antingen beställa valfri tröja och lämna in för tryck och få tillbaka 800 kronor från kassören eller ställa
upp på att hålla 1 kurs utan ersättning med minst 4 deltagare per instruktör och då kan vi beställa
valfri tröja upp till max 1500 kr (tröja exkl. tryck).
Fixardag arrangeras 14/10e.

11. Uppföljning årsmöte, uppdatering av dokument
Inget nytt, ta upp förberedelse inför GBG nästa möte.

12. Aktivitetsplan
Fixardag arrangeras 14/10
Första hjälpen 21/10

Rivning/byggning 4/11 (Viktoria ber onsdagsgrupp ta bort tejp från alla väggar).
Klubbkläng 5/11

13. Engagemang
Göteborgsresa ordnades.
Filmkväll på klubben. Dan kan låna projektor, Niklas ordnar en klätterfilm. Viktoria ordnar godis.
Jonathan tar med snacks och lakan. Alkoholfritt. Niklas lägger in i kalender. Jonathan ordnar FBevent.
17/11 kl. 18.30-20.00. After work efter det. Boka bord på Bishop.

14. Kommunikation
Niklas har tittat på marknadsföring till studenter. Men då måste det finnas en sida.

15. Tid och plats för nästa möte
27/11 18.30 Hos Jonathan, Munkavägen 12

16. Mötets avslutande
17. Övrigt
Maria Schultz tittar på möjlighet att trycka upp klubbtröjor.
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