
Styrelsemöte Helsingborgs K2 2015-05-11 

Närvarande: Tell Siegrist, Viktoria Gaspar, Sebastian Bengtsson.  

Plats: Hemma hos Tell 

§ 1. Mötets öppnande. 

Mötet öppnas 

§ 2. Dagordningen  

Dagordningen Godkänns 

§ 3. Tell väljs till ordförande, Sebastian till sekreterare och Viktoria till justerare för 
mötet. 

§4 Mötets kallelse  

Skickades ut i god tid 

§ 5 Adjungeringar 

Inga 

§ 6 Uppföljning av tidigare mötesprotokoll  

Avslutningskväll: Tell frågar medlemmar om någon vill hjälpa till att organisera. Info 
läggs ut på facebookgruppen att de som har paddor gärna får ta med. Viktoria sprider 
informationen extra i barngrupperna och utser någon ansvarig att ta med barnskor. 

§ 7 Ekonomi. 

Bordlägges till nästa möte. 

§ 8 Sektionsinformation 

§ 8.1 Instruktörerna 

Inget nytt 

§ 8.2 B & U 

Inget nytt angående söndagsgrupperna. 

Diskussion pågår om kullabergsklättring. 

Morgan har lagt in ansökan angående bidrag till crash pads. Viktoria har bestämt möte 

med Camilla på IH. 

§ 8.3. Fritidsgården 

Tell har haft kontakt med fritidsgården angående internet, de hade inget fullständigt 



svar, förslag är att klubben startar ett eget abonnemang för uppkoppling av nya datorn. 

Bifalles. 

Fritidsgården har blivit informerade om att byggarna använt el från ladan, Tell fick 

kontaktuppgifter till byggarna och ska även diskutera att de öppnat taket så att det 

regnat in på mattan. 

Dalhemsdagarna är i slutet av maj och krockar inte med filborna day camp som är vecka 

25-26. 

§ 8.4. Webb 

Inget nytt. 

§ 8.5. Vägg 

Toppankare ska bytas ut, Andreas och Dan är informerade, Dan ska byta. 

§ 8.6. Öppethållargruppen  

Inget nytt 

§ 8.7. Städsektionen 

Nya soptunnor ska införskaffas. 

§ 9 Accessfrågor 

Tell har pratat med Staffan som tar på sig den uppgiften och informerar styrelsen om det 
kommer ny info 

§ 10. Övrigt 

Rep för led: krokar att hänga repen på i trappan fixas samt en skylt att sätta på 
överhängsväggen med info om var repen finns. 

§ 10.1 Beslut mellan möten 

Inget sedan förra mötet. 

§11 Tid och plats för nästa möte. 

16/6 kl 18:30 på Ladan. 

§ 12 Mötet avslutas 
Mötet avslutat 


