Styrelsemöte Helsingborgs K2 2019-05-20
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 190519 604000kr.
8. Sektionsinformation
a. Instruktörerna
Datum för säkerhetsutbildning ändrat från 13/5 till 3/6.
Johan och Kristjan har genomfört examination sportklätterinstruktör. Blir godkända efter
viss komplettering.
Tobias jobbar på att bli examinerad som inomhusinstruktör under sommaren.

b. B&U
Anders, Patrik och Julia är anmälda till steg 1-kursen i Lund.
En ny BoU-ledare på gång till torsdagsgruppen.
Situationen med BoU-ledare verkar lösa sig till höstterminen. Tidiga onsdagsgruppen
kommer flytta till söndagen. Men det behövs fortfarande fler som är intresserade att ställa
upp som ledare eller assisterande ledare till barngrupperna.
Planeras att köpa in klubbtröjor att ha på ”lager”.
c. Fritidsgården
NIKLAS har träffat nya brandskyddsombudet Marie. De har brandgenomgångar 4 ggr/år.
Ansvaret för brandskyddet ligger på fritidsgården. Men avtalet är gammalt och det planeras
för att det ska uppdateras.
Fritidsgården kommer börja använda ladan i mycket större utsträckning på
måndagskvällarna. NIKLAS ska kolla upp närmare hur möjligheten är för instruktörerna att
fortsätta med kurser senare på måndagar.
Vattnet på toaletten är felanmält till Helsingborgshem.
Fortsatt dialog med fritidsgården via Niklas.

d. Webb
Johan ska ta in offert på hemsidan nu under sommaren.
e. Vägg
Moonvägen är betald. Ej levererad. Bygget inför monteringen är färdigt. Ansökan om
ekonomiskt bidrag är skickad.
Vajern i taket är nermonterad.
Sanna har ordnat nya ledrep till sportväggen.
Önskemål om att få igång ledbyggandet. ROGER ska prata med väggsektionen angående om
de kan sammankallas till byggevenemang i någon form.
Enligt Maria har det inkommit önskemål om att det behövs fler enkla grepp/juggar. Beslut
på att köpa in detta för 5000 kr tas av styrelsen.
Förslag om att sätta upp en whiteboard för att kunna registrera leder och kommunicera
medlemmar emellan ang vad som ska/bör skruvas om.
f. Öppethållargruppen
Maria framför att det enligt Sanna fattas folk i både öppethållargruppen och prova på.
Sanna föreslår ett möte mellan sektionerna inför uppstart av höstterminen. Styrelsen
beslutar att sammankalla till detta 20/8 kl 19.00 i Ladan.
g. Städsektionen
Tommy (städsektionen) kommer ansvara för att se över städning av toaletten fram tills
eventuellt fritidsgården börjar använda den delen av lokalen. Toaletten har senaste tiden
endast använts av klubbens medlemmar.
h. Evenemangssektionen
Paus i verksamheten till höstterminen.
9. Beslut mellan möten
Engångsbeslut att Mikael Blixt får abonnera klubbens lokal (Ladan) för ett evenemang mot
en kostnad av 800kr/h vid ett tillfälle i Juni.
Beslut att det utgår prova-på-ersättning (250 kr/tillfälle) till ungdomarna som hjälper till
vid fritidsgårdens sommarklättring.
Styrelsen har tackat nej till att hjälpa till vid HX-festivalen.

10. Aktivitetsplan
• Terminsavslutning vid boulderblocken (Olympia) 2/6 kl 10.00 (inomhus om det är dåligt
väder). Info uppsatt i Ladan och på BoU facebook.
• Sektionsmöte/uppstartsmöte 20/8 kl 19.00 på Ladan. Samtliga medlemmar bjuds in.
(MALIN fixar inbjudan)
• 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. Lokalutveckling
Niklas och Tommy har haft möte med Rosa och Pernilla ang vad klätterklubben har för
önskemål och möjlighet att utveckla klättringen på Dalhem vid nuvarande lokal. Nytt möte
bokat 28/5 med Helsingborgshem. Internt möte veckan innan 21/5.

12. Övriga frågor
Matta till moonväggen. Beslut på att budgeten för Moonväggen ev får överskridas i
samband med inköp till matta.
Teknikträning fortsatt diskussion vid kommande möte - se föregående protokoll 190408.
Vid föregående styrelsemöte informerade Niklas om 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. Detta har ej
hunnit göras men är fortfarande av intresse.
13. Tid och plats för nästa möte
Hos Roger på Stengatan 26, mån 19/8 klockan 1830.
14. Mötets avslutande

_________________
Malin Gröndahl
Sekreterare

Maria Schultz
Justeringsperson

