
Styrelsemöte Helsingborgs K2 2016-04-25 
 
Närvarande: Niklas Andersson, Dan Ståhl, Viktoria Gaspar, Roger Strandqvist och Jonathan 
Viksten(suppleant för Cecilia)  
 
Plats: Hemma hos Dan 
 
1.Mötets öppnande  
 
2. Val av ordförande, sekreterare, samt justeringsman  
Sittande som ordförande och sekreterare. Justeringsman Viktoria. 
 
3. Mötets kallelse 
Mötet utlyst i tid. 
 
4. Adjungeringar  
Inget. 
 
5. Dagordningen  
Inga förändringar. 
 
6. Tidigare mötesprotokoll 
Kvar att uppdatera policydokument. (Niklas+Roger) 
 
 7. Ekonomi  
Inget nytt att rapportera. Viktigt att de ansvariga anmäler in vilka som skall ha ersättning, senast 15 
juni respektive 1 december för vår-/höstterminen. (Respektive kontaktperson) 
 
8. Sektionsinformation  
a. Instruktörerna  
Staffan och Kristjan kan tänka sig att hålla utbildning för grönt kort, kommer att göras och Niklas står 
för examination. 
Beslut att ändra prova på till drop-in, kostnad 100kr. Under 18 år i vuxens sällskap. Tid två timmar, 
exempelvis 1 söndag i månaden. Vidare planering genom bokningsansvarig. 
Sanna anmält intresse som bokningsansvarig. (Niklas kollar med Tell om detta är ok) 
Uppdatera hemsidan angående arrangemang/barnkalas, kräver medlemsskap och 
terminskort(nyckel). (Niklas) 
 
b. B&U  
Nio nya barn är igång i torsdags och söndagsgruppen.  
Utomhusklättring 5/5 för barn(bra att ta hjälm med för klättring).  
Tävling Halmstad 23/5 med 4 barn med ur HK2. 
Hampus och Tova hjälper till på Filborna daycamp. 
 
c. Fritidsgården 
Helsingborgshem har skickat ritningar på uppgradering av området kring ladan med ny lekplats, 
belysning och grillplats.  
 
d. Webb  
Lägga upp bilder på hemsidan(75GB) (Niklas lägger upp, Jonathan skriver Policy) 
Lagt upp information på hemsidan från accessgruppen våren 2016. 



 
e. Vägg  
Nya boulderpärmar tack vare Per och Erik Bäcklin. Låsen i ladan är utbytta till smäcklås. Dan och 
Sanna har bytt huvuddelen av repen i ladan.  
Ledbyggardag genomförd med 17 nya leder – 7 personer deltog. 
Suspension trainer inköpt, kommer att sätta upp information om träning (Niklas) 
Fixardag genomförd 24/5 där 18 personer deltog.  
 
f. Öppethållar  
Knapp där nere för att öppna ytterdörren + summer vid dörren. (Anders Krondahl). 
Nyckel till den i öppethållargruppen som inte har det sedan tidigare.(Dan) 
 
 
g. Städsektionen  
Inget att rapportera. 
 
9. Beslut tagna mellan möten  
160320 Beslut om att nya barn i söndags/torsdagsgruppen betalar 300kr istf 550kr för denna 
terminen (Viktoria). KLART 
160324 Inköp av ”Suspension trainer” (699kr) och handledsvikter 2x2kg(449kr) (John). KLART 
160331 Beslut om kontroll av selar. (Cecilia) KLART 
160414 Beslut om att Morgan fortsatt får söka bidrag för BoU räkning. KLART 
160414 Beslut om inköp av uteklättringsutrustning till BoU (Viktoria). BESTÄLLT  
160417 Beslut om inköp av diverse måleri/byggsaker till fixardagen för cirka 1000kr och korv och 
kaffe för cirka 600kr. (Roger) KLART 
 
 
10. Väggbygge  
Boulderloftet Andreas håller i detta tillsammans med Niklas. Snickare var och tittade på det i helgen 
och bedömde 80h á 450kr för att bygga golv.  
Skall lämna ritningar till Fritidsgården och Helsingborgshem för godkännande. Bygganmälan till  
stadsbyggnadskontoret. Fönster på gaveln ur brandskyddshänseende.  
Beslut om att gå vidare samt kolla med snickaren angående isolering av tak och norrväggen om detta 
skall göras i samma seans.  
 
11. Uppföljning årsmöte, uppdatering av dokument  
Uppdatering av accesspolicy och förtydligande av nyckelpolicy ej gjord - Bordlägges – Niklas och 
Roger fixar. 
 
13. Aktivitetsplan (Roger) 
Avslutningsdag för vårterminen onsdagen 1/6 boulderblocken. Grill och klättring (Victoria) 
Sommar(?) Snickarhjälp 
Uteklättrardag BoU 5/5 (Jonathan) 
Oktober Fixardag 
Hösten Ledbyggardag  
Årsmöte Sista söndagen i februari 2017 
 
14. Engagemang  
Inget nytt. 
 
15. Kommunikation  
Nytt nyhetsbrev 



Foto på engagerade till Jonathan från sektionsansvariga.  
 
16. Övrigt  
Inköp av 10 nya selar och 10 ATC ca 6500kr (Dan) 
Hyra för paddor 50kr/dygn och padda, införa bokningsssystem (Dan) 
Upprätta att göra lista inom styrelsearbetet (Roger) 
 
17. Tid och plats för nästa möte 
13/6 klockan 18 hos Niklas Älvkvarnsgatan 69.  
 
18. Mötets avslutande 
 
 
 
 
Roger Strandqvist  
Sekreterare  
 
 
 
 
 
 
Justeringsman 
Viktoria Gaspar 
 


