Styrelsemöte Helsingborgs K2 2019-04-08
Närvarande: Niklas Andersson, Roger Strandqvist, Viktoria Gaspar, Maria Schultz, Malin
Gröndahl
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
7. Ekonomi
Kassa per 190407 591000kr. Rapport från kassören att både dagskassan och intäkter från
prova på ökat sedan föregående år.
8. Sektionsinformation
a. Instruktörerna
Det är bokat att instruktörerna håller i en säkerhetsutbildning 13/5. Den riktar sig i första
hand till öppethållare, BoU-ledare, styrelsemedlemmar samt Prova-på-hållare.
Maria framför påminnelse från Sanna att det är viktigt att kurserna bokas in i kalendern för
att undvika dubbelbokning, samt i framtiden kunna synka t ex kom igång-tillfällen med
grönt kort-kurserna.
b. B&U
Morgan har meddelat att han inte vill fortsätta som ledare för barn och ungdom.
Hampus, Miranda, Janne och Erik kommer inte heller ha möjlighet att fortsätta som ledare
för barn och ungdom.
Det kommer därav behövas nya ledare till barn- och ungdomsgrupperna för att hålla igång
verksamheten.
Intresseförfrågan kommer göras till föräldrarna i barngrupperna om någon där kan tänka
sig ta över som tränare/ledare. ROGER lägger ut frågan på facebook, och VIKTORIA tar upp
frågan med nuvarande ”ledare” så att även dom pratar med föräldrarna i ”sina” grupper.
Det går en steg 1 kurs för klättertränare i Lund i Juni som potentiella nya ledare kan få
möjlighet att gå.
BoU-läger i Halmstad 22-23/ 3 var lyckat med mellan 25-30 deltagande barn + föräldrar.
Har framkommit önskemål om klubbtröjor till barnen. Pågår en diskussion med Jeanette
ifall hon vill hålla i detta för BoU.

c. Fritidsgården
Inget nytt
d. Webb
Staffan har meddelat att han kan tänka sig att fortsätta som driftansvarig för hemsidan.
Johan och Kristjan har tagit på sig att ta in offerter. Har ej hunnit göras i nuläget.
e. Vägg
Klubbkläng hölls 31/3 - ca 20 deltagare, endast barn.
Diskussion kring att det i framtiden ska vara uppdelat mellan barn och vuxna vid
kommande tillfällen. Eventuellt bidrog den helgens fina väder till de vuxna klättrarnas
uteblivna deltagande.
Bygget av Moonväggen är påbörjat.
ROGER kommer skriva en ansökan till SKF ang ekonomiskt bidrag till Moonväggen.
Förtydligas att det är ok att ”byggarna” av väggen får ersättning för mat (80 kr) när de
bygger i mer än 3 timmar (ideellt arbete).
f. Öppethållargruppen
Inkommit önskemål från Sanna om att vi ska köpa in klubbtröjor som vi kan sälja i kassan.
Styrelsen ger tummen upp för detta. Får planeras vidare när tryck/inköpsprocessen är löst.
Öppethållarna har börjat föra statistik för antalet besökare.
g. Städsektionen
Det var lite dålig uppslutning vid fixardagen. Diskussion kring om det är bra eller dåligt att
förlägga den i anslutning till förberedelse klubbkläng.
h. Evenemangssektionen
Det har hållits fem tillfällen med ”kom igång” under vårterminen. Högsta antal deltagare
per tillfälle har varit 4 st.
Sanna föreslår en paus fram till höstterminen, och att kom igång då åter körs varannan
söndag.
Beslutas av styrelsen att instruktörerna ska få dela ut en ”fribiljett” till ett kom igångtillfälle (under aktuell termin) efter genomförd grönt kort-kurs.

9. Beslut mellan möten
Godkännande av Johans inköp av dremel för märkning av utrustning
Beslut att ersättning för instruktörströja betalas ut efter avklarad examination

10. Aktivitetsplan
• Terminsslut Vår med uteklättring? – prel 1/6 alt 2/6 LINN
• Terminsstart höst- Vecka 35 för fortsättningsgrupper, Vecka 37 för nybörjargrupp
• Klubbkläng - plan att höstens datum sätts innan sommaruppehåll
• Fixardag - plan att höstens datum sätts innan sommaruppehåll
• Årsmöte söndagen 9/2 2020 klockan 1100
11. Ny lokal
Det kommer med största sannolikhet inte bli aktuellt med en flytt till HD-huset/tryckeriet
pga av att vi inte kan få utrymme med plats för både rep och boulder.
”Tryckerigruppen” har fått kontaktuppgifter till Rosa Trygg som är teamchef för Ladan. Det
planeras ett möte med henne och Daniel Nilsson (fritidschef i kommunen) för att diskutera
klubbens behov av en bättre lokal. Ska bokas ett förmöte med Rosa och sedan
förhoppningsvis möte med båda i slutet av Maj.
12. Övriga frågor
Önskemål från Sanna att klubben ska sponsra öppethållare och prova på-hållare med
klubbtröjor med namntryck. Inget beslut ang detta. Planeras fortsatt diskussion ang detta
när det är klart hur systemet för tröjbeställningen ska gå till.
Det ska förtydligas i policydokumentet att ersättning för mat (80 kr) endast gäller för
ideellt arbete som pågår i mer än tre timmar när ingen annan ersättning utgår.
Brandsläckare finns fortfarande inte i lokalen. Frågan om brandskyddsgenomgång och
ansvarsfördelning gällande detta ska tas upp vid mötet med Rosa (teamchef för Ladan).
Har inkommit ett mail från en privat aktör med intresseförfrågan om teknikträning och
individuell utveckling. Beslut om att MALIN besvarar mailet med följdfrågor ang upplägg/
pris mm innan intresseförfrågan förmedlas till medlemmarna.
Niklas har fått mail från professionella ledbyggare som erbjuder sina tjänster. Han kommer
inhämta mer information ang detta. Styrelsen tänker sig att t ex en ”ledbyggarworkshop”
hade varit av intresse för klubben.
Tillbud har inträffat under rött kort-kurs där en deltagare skadade sig på en stålvajer i
närheten av taket vid svaväggen. Beslutas av styrelsen om att den ska tas bort.
Incidentrapport för tillbudet är skriven av instruktörerna.
Beslut om att åter gå ut med intressefrågan ang nya hjälpinstruktörer. MALIN kollar med
instruktörerna om de vill göra detta själva eller om styrelsen ska göra det.
13. Tid och plats för nästa möte
Hos Roger på Stengatan 26, mån 20/5 klockan 1830.
14. Mötets avslutande

_________________
Malin Gröndahl
Sekreterare

Maria Schultz
Justeringsperson

