
Styrelsemöte Helsingborgs K2 2015-01-19 

Närvarande: Tell Siegrist, Viktoria Gaspar, Jacob Pinotti och Dan. 

Plats: Hemma hos Tell 

§ 1. Mötets öppnande. 

§ 2. Dagordningen Godkänns 

§ 3. Tell väljs till ordförande, Jacob till sekreterare och Dan till justeringsman för mötet. 

§4 Mötets kallelse  

Skickades ut i god tid och bestämdes vid föregående möte. 

 

§5 Adjungeringar 

Inga 

§ 6 Uppföljning av tidigare mötesprotokoll. 

Justering av föregående mötesprotokoll, gäller datum och folk till Planeringshelgen i 
Göteborg. 
 

§ 7 Ekonomi. 

Dan kommer lägga en pärm på ladan där det finns papper man ska fästa kvitton. Kvitton 

och kvittopapper ska sedan läggas i postlådan. Detta kommer ske i höst. 

Swish ska testas. Kommer innebära merjobb för kassör då kassören måste trycka ut en 

A4 för varje transaktion som görs. Vad som är positivt är att klubben kommer hantera 

mindre kontanter. 

Kassör kommer köpa in 17 nya ankare och 17 nya rostfria skruvkarbiner. 

Det ska komma in 10.000 ifrån förbundet som vi ska använda till inköp av paddor. Vet ej 

om pengarna kommit in. Ska gå till BoU. 

Alla sektionsansvariga måste rapportera in vilka som fullgjort sitt uppdrag och vilket 

uppdrag det gäller. Annars kommer de inte få någon ersättning. Mejla Dan vilka som 

fullgjort sitt uppdrag. 

Ersättning för BoU ska bestämmas varefter hur mycket pengar BoU har. Ska föra en 

diskussion på facebook när Dan kan kolla hur mycket pengar BoU har. 

§ 8 Sektionsinformation 

inget nytt 

 



§8.1 Instruktörerna 

inget nytt 

§8.2 B & U 

Tränarna och ansvarig ska träffas för att planera nästa termin.  

En viss omfördelning av elever på söndagar ska ske för att alla barnen ska ligga på 

samma nivå. Kommer bli en grupp som är mer avancerad.  

Planerar för kurser som tränarna kan gå.  

Johan (onsdagar) beroende på livssituationen kanske måste sluta som tränare, beroende 

på vart han får jobb. 

Har tyvärr inte blivit någon utomhusklättring, rann ut i sanden.  

§ 8.3. Fritidsgården 

inget nytt 

§ 8.4. Webb 

inget nytt 

§ 8.5. Vägg 

Ska lägga spångolv. 

Behöver planera in en fixardag då vi åker och köper golv med släp och lägger golvet. 

Handlar om ca 90kvm2. Finns även golv med plastmatta som man kan kolla på. Se vilket 

som är mest kostnadseffektivast. 

§ 8.6. Öppethållargruppen  

ska vara 9 men är lite för få. 1-2 personer till är önskvärt 

§ 8.7. Städsektionen 

inget nytt 

 

§ 10 Accessfrågor 

 
Inget nytt 
 

§ 11 Årsmöte 



 

§11. Övrigt 

Styrelsen beslutar att klubben ger bidrag till Rebeccas och Måns grupp med 100kr/barn 
för avslutning på Uppzone. Detta var ett facebookbeslut. Tell har en kontakt som köpt 
HD. Tell kommer kolla vad hyran ligger på och ska utreda om klubben har råd att hyra 
lokalen. 
 

§12 Tid och plats för nästa möte. 

????? 

§ 13 Mötet avslutas 


