Styrelsemöte Helsingborgs K2 2018-04-09
Närvarande: Niklas Andersson, Roger Strandqvist, Per Bäcklin, Viktoria Gaspar, Maria Schultz,
Plats: Hemma hos Roger
1.Mötets öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare, samt justeringsman
Sittande som ordförande och sekreterare. Justeringsperson Maria.
3. Mötets kallelse
Mötet utlyst i tid.
4. Adjungeringar
Inga
5. Dagordningen
Inga förändringar.
6. Tidigare mötesprotokoll
Tas upp under respektive sektion
7. Ekonomi
Kassa 561 000, i övrigt inget att rapportera.
Något har blivit fel i registreringen hos Svenska Klätterförbundet vilket gjort att medlemmar inte fått
Bergsport. Försäkring gäller dock från det att medlem betalt in.
Kontrollerar iZettle till nästa möte.(PER)
8. Sektionsinformation
a. Instruktörerna
Siktar på att rekrytera ytterliga två instruktörer, målsättningen är att ha 5-6 instruktörer i klubben vid
flytt, förs in i nyhetsbrevet.
b. B&U
Träningsläger genomförts 9-10/3 i Halmstad – beslut om att tacka med en dunk grepprengöring.
c. Fritidsgården
Inget
d. Webb
e. Vägg
Skruvad söndag är flyttad till söndagen 11/3 10-13, uppskattat
Klubbkläng 22/4, priser från Blixt för max 1500kr (PER)
f. Öppethållargruppen
Förtydligande avseende vad som gäller efter 2000 på öppethållardagar. Det krävs att person med
tagg finns i lokalen, eftersom denna har skrivit på ansvarsdokument. Huruvida andra får stanna kvar
efter 2000 är upp till personen med tagg.
Köp av ramar för säkerhetsplanscher – ok obs ej glas.(ROGER)
Fulltalig. Behov av regelblad även på engelska.(NIKLAS)
Infoblad att kunna lämna ut från öppethållargruppen (ROGER)
g. Städsektionen
Fixardag genomförd med 14 deltagare. Tvättat grepp, städat,skor,kontroll rep/ankare.

Niklas planerar att sluta från hösten. Frida S kan tänka sig att städa. Kontroll med Hasselkvist och
Hasselblatt om de vill ta sektionsansvar (PER).

9. Beslut mellan möta
Inget
10. Aktivitetsplan (ROGER)
Inför klubbkläng 21/4 (JOHN)
Klubbkläng 22/4 Klubbkläng (JOHN)
Uteklättring BoU – 19-20/5 MORGAN (ROGER)
Terminsslut Vår – 30/5 ROGER
Klubbdag/Städdag (Vecka 34) lördag (vuxet)
Terminsstart höst- måndagen 27/8 (Vecka35)
Årsmöte söndagen 10/2 klockan 1100
11. HD-huset
Inget nytt.
12. Tid och plats för nästa möte
Hos Per, Hövdingegatan 15, mån 28/5 klockan 1830.
13. Mötets avslutande

Roger Strandqvist
Sekreterare

Justeringsperson
Maria Schultz

