Styrelsemöte Helsingborgs K2 2018-09-17
Närvarande: Niklas Andersson, Roger Strandqvist, Per Bäcklin, Viktoria Gaspar, Maria Schultz, Johan
Magnusson
Plats: Hemma hos Per
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
Johan ur instruktörssektionen
5. Dagordningen
Inga förändringar.
6. Tidigare mötesprotokoll
7. Ekonomi
Kassa 636 000kr.
Avseende GDPR är finns det ett dokument utgivet av RF. Huvudpunkten är att vara lyhörd om någon
inte vill vara med i papper och register och tidigt agera på det. Vi bör även ha pärmar bakom kassan
och ej liggande framme.
8. Sektionsinformation
a. Instruktörerna
Johan bokar kurser efter att fått deltagare från Viktoria med huvuddelen av föräldrar innan jul. Höja
priset för grönt kort kurs till 600k för föräldrar men även informera om att grönt kort kan tas i god tid
före man får plats eller på annan plats.
Hjälpinstruktörer skall försöka rekryteras via facebook(ROGER)
b. B&U
Barn och ungdom skall lämna besked senast 30/11 om man vill fortsätta nästa termin.
Uppdatera hemsidan med prova på och kostnad för kurser. (NIKLAS)
Hampus har gått BoU-kurs i Halmstad.
Uteklättring med BoU med 75 personer, lista till Victoria (ROGER)
c. Fritidsgården
Inget
d. Webb
Inget nytt
e. Vägg
Klubbkläng 14/10
f. Öppethållargruppen
Inget att rapportera.
g. Städsektionen
Städdag genomförd med gott resultat den 8/9.

9. Beslut mellan möta
John har fått ok på att köpa rep+karbiner. (JOHN)
10. Aktivitetsplan (ROGER)
Klubbkläng 13-14/10
Terminsslut höst vecka 50.
Terminsstart vår vecka 2
Terminsstart nybörjare vecka 5
Planeringshelg 19-20 januari
Årsmöte söndagen 10/2 klockan 1100
11. HD-huset
Hyreskontrakt påskrivet av kommunen, ingen inflyttning av någon verksamhet under 2018 på grund
av saker som skall åtgärdas i lokalen före. Informationsträff 18/10 där troligtvis Niklas och Tommy
deltar.
12. Tid och plats för nästa möte
Hos Roger på Stengatan 26, mån 19/11 klockan 1830.
13. Mötets avslutande

Roger Strandqvist
Sekreterare

Justeringsperson
Maria Schultz

