
Styrelsemöte Helsingborgs K2 2015-12-07 

Närvarande: Tell Siegrist, Viktoria Gaspar, Sebastian Bengtsson, Dan Ståhl.  

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  
 

 
§ 7 Ekonomi. 

Fråga angående iZettle lagd på is av Dan eftersom swish fungerar tillfredsställande. 

All ersättning utbetald. (förutom 500 kr till Viktoria) 

§ 8 Sektionsinformation 

§ 8.1 Instruktörerna 

Linn och Mattias igång, men missuppfattat att de ska vara där första måndagen varje 

månad. Därav inställt 7/12 2015.  

§ 8.2 B & U 

Inga tränare till någon av söndagsgrupperna. Därav har vi inte kunnat fylla på grupperna 

från kölistorna. Dock väldigt långa köer just nu och därmed brådskande att få in nya 

tränare. Förfrågan skickas ut på Facebook. 

Avskedsgåva till Rebecca och Måns för lång och trogen tjänst, förslag på presentkort. 

Belopp 1000 kr/pers. Godkänns. 

§ 8.3. Fritidsgården 

Tell har pratat med en av fritidsledarna. Elbesiktning är genomförd i ladan. Viss 



omkoppling genomförd. K2 skylt är nedplockad. Tell diskuterar med helsingborgshem 

angående ny skylt. 

Dörrarna står ofta olåsta, vi beställer nya ”smäcklås”. Tell tar in pris och skickar för 

omröstning i Styrelsegruppen. 

§ 8.4. Webb 

Systemet för bokning av paddor inte klart än. 

§ 8.5. Vägg 

27:e december kl 10-13 är det fixardag på initiativ av Andreas.  

Från årsskiftet slutar Andreas som väggansvarig. Ersättare John? Dan kollar med John. 

Nya viktvästar på väg. Kommer hem till Tell. 

§ 8.6. Öppethållargruppen  

Sanna jagar nytt folk till nästa termin. Om inte tillräckligt många ställer upp finns det en 

risk att vissa öppettider kommer vara obemannade. 

§ 8.7. Städsektionen 

Det behövs tre nya till nästa termin. Dan kollar med Per. Förfrågan läggs upp på 

facebook. 

§ 9 Accessfrågor 

Trots reservatbildning på kjugekull är det fortfarande tillåtet med klättring. Tell har 
skickat ut mail till styrelsen. 

 

§ 10. Övrigt 

Barncancerfonden undrar om vi kan ställa upp med två instruktörer för ett event 
antingen 13, 20 eller 27 februari 2016. Ok om vi lyckas få instruktörer som kan. Klubben 
ställer upp med lokalen och utrustning, men tar betalt för instruktörerna. 

Årsmötesprotokollet färdigställs av Sebastian och Tell. Kallar till möte med Niclas innan 
årsskiftet, Sebastian skickar förslag på tider. 

Niclas har skickat förslag angående bokning, se nedan, frågan bordlägges: 

1. Arrangemangen startades för att få in extra pengar i klubben för att kunna betala av väggarna som vi 
hyrde/köpte av Andreas Baek. Pengar är inget vi har ont om idag och det är t.o.m. så att vi kanske har lite 
för mycket i kassan. Vi har redan slutat med arrangemangen, och det tycker jag att vi fortsätter med tills vi 
ser ett behov av att få in mer pengar i klubben igen. 
 
 
2. Prova på. Jättetrevligt för andra att testa på att klättra. Bra sätt att få in nytt folk i klubben. Men, vi 
behöver inte fortsätta så som vi gör idag. Så som vi gör idag kräver en hel del tid från bokningsansvarig. 
Tittar man på Malmö klätterklubb, så sätter de ett datum, t.ex. en söndag, och så är det öppet hus mellan 



vissa tider, t.ex. 10-14. Alla som vill prova på kan komma då. Krävs ingen föranmälning, däremot så 
behövs det 2-4 instruktörer på plats. Detta skulle betyda att bokningsansvarig "bara" behöver boka in ett 
datum och några instruktörer. Inga anmälningslistor alls. Kanske så att de som har prova på idag kan 
bestämma de datum som passar bäst och det enda som bokningsansvarig behöver göra är att lägga in 
datumen i kalendern. 
 
 
3. Kurser. Här behövs det däremot fortfarande anmälningslistor. Här skulle jag rekommendera att skapa en 
ny mail, kurser@helsingborgsk2.se. Så blir det klart vad som gäller och den som ansvarar för denna kan 
enkelt ignorera alla mail som inte har med kurser att göra. Även här kan ett automatiskt svar skickas ut till 
alla som mailar hit med lite info om kurserna. T.ex.: 
--- 
Hej, 
 
Tack för att du mailat kurser@helsingborgsk2.se. Vi har tyvärr inga kurser inplanerade för tillfället. 
 
Vi läser inte denna mailen så ofta förutom när det är dags att köra igång kurser. Om ni nämnt i ert mail att 
ni vill gå en kurs (grönt eller rött), så kommer ni få ett mail när datum är bokade där ni kan anmäla er till 
den kurs som passar bäst. 
 
Mvh 
Helsingborgs Klätterklubb 
--- 
Ett sådant mail skulle göra att även denna mailen enbart behöver läsas och användas då det är dags för 
kurser. 
 
 
4. bokning@helsingborgsk2.se. Denna mailen kan stängas, eller iaf ge ett automatiskt svar om att titta på 
hemsidan efter den information som man letar efter. 
  

Eventresa till domen, göteborg, kostnadsförslag tas fram av Tell, bordlägges. 

 

Årsmötet planerat till 6/3. Förberedelsemöte inför årsmöte planerat till 15/2. Motioner 
ska vara inskickade senast Söndagen den 7/2. Info angående motioner läggs upp på 
hemsidan. 

§ 10.1 Beslut mellan möten 

Tröjor till B&U, köps in, godkänt 

Viktvästar köps in, godkänt 

Padda för klubbens medlemmar köps in, godkänt 

 

§11 Planeringshelg 30-31/1 

Göteborgsresa: Styrelsen + sektionsansvariga + B&U-tränare. Punkt på nästa möte. 
Förslag på deltagare. 

Inbjudan skickas till: Styrelsen, Andreas R, Niklas S +barn, Roger’s barn, Morgan H, 
Janne, Linnea, Sanna S, John O, Staffan, Adrian, Adnan, föräldrer + barn, Elin F, Per B. 

O.S.A. 7/1. Har man inte svarat i tid så har man ingen plats. 

Sebastian och Dan kör, Niklas, Niklas, Andreas och Roger tillfrågas om att köra. 

Vandrarhemmet bokas, Tell fixar. 

Avfärd kl 09:00 från parkeringen vid ladan. 

§12 Tid och plats för nästa möte. 

Göteborg, se §11 



§ 13 Mötet avslutas 
Mötet avslutat 


