
 

Styrelsemöte Helsingborgs K2 2012-11-12 

 

Närvarande: Lavinius, Niklas Andersson, Caroline Zakrisson, 

Viktoria Gaspar, Isabella Staff och Camilla Rabe Overgaard

   

Plats: Hos Caroline Zakrisson 

§ 1. Mötets öppnande. 

§ 2. Dagordningen godkänns. 

§ 3. Lavinius väljs till ordförande, Camilla till sekreterare och Isabella till justeringsman för 

mötet. 

§4 Mötets kallelse, ok. 

§5 Adjungeringar, inga. 

§ 6 Uppföljning av årsmöte samt tidigare mötesprotokoll. 

       Inget. 

 

§ 7 Ekonomi. 

Bra ekonomi i klubben. Elen kommer att kosta cirka 40.000, mattan kostade 15000 mera än 

budgeterat. Så har vi löner som skall utbetalas. Pratat om vi har pengar till nya selar och till 

strukturväggar, inget bestämt. 

§ 8 Sektionsinformation 

§8.1 Instruktörerna 

Där är blivit genomfört 4 gröna kort kurser. 9 personer i varje grupp. Där kommer att bli 1 

grön och en röd kurs innan året är slut. Vi behöver utbilda flera instruktörer till Ladan.   

§8.2 B&U 

Barn och Ungdomsgruppen har varit en tur till Halmstad, 9 barn, lyckat arrangemang.  



Göteborgsresan med barn och ungdom var också lyckat, uppskattat av både föräldrarna och 

barnen som var med. Klara, Lenke och Per kommer att utbildas vidare i grundtränarnivån som 

är på två dagar. Niklas skickar mail till dem. 

Viktigt att om där är andra som klättrar under barn och ungdoms klättring så visa hänsyn till 

barnen! 

Per är på pigg på att börja med en tränargrupp för nybörjare efter barn och ungdomsträningen 

på onsdagar. 

§ 8.3. Fritidsgården 

Höstlovsklättringen gick bra, många som hjälpte till att säkra. 

§ 8.4. Webb 

Camilla skall träffa Staffan var han skall visa/berätta lite om den nya hemsidan. 

§ 8.5. Vägg 

Andreas och Tell är dem nya väggansvarliga på Ladan. 

Camilla föreslog att där kunde vara en grupp på Ladan som byggde nya leder varje månad, 

dem skulle i så fall få betalt för detta, förslaget nedröstades. 

§ 8.6. Öppethållaregruppen  

Fungerar bra, flyter på. 

§ 8.7. Städsektionen 

Magnus ersätter Adrian, Isabella är kvar i städsektionen. Isabella skriver en motion till 

årsmötet.  

 

 

 



§ 9. Värme 

  

Andreas väggansvarlig städade den vita fläkten, full med kalkdamm. Den ger mera värme nu. 

Fläkten måste städas varje gång städsektionen städar.  

Vi kommer att lägga en ny elanslutning till oss på Ladan från fritidsgården. Dimmer kollar 

om han kan hitta ett begagnat skåp. Så kommer vi att få en elmätare och det blir vi som 

kommer att fakturera Fritidsgården.  Vi kommer att ha två röda fläktar istället för en på 6 KW, 

de kommer att gå på timer. 

 

§10. Matta 

 

Mattan blev lite dyrare än beräknat men medlemmarna verkar nöjda. Vi behöver flera 

murarhinkar och det är viktigt att man inte kastar ner grepp på mattan plus att stegarna inte får 

stå rakt på mattan, gärna lite snett eller lägg något under. 

 

§11. Övrigt 

Camilla tar kontakt till Tobias, en graffittimålare som skall måla ”grejskåpet”. 

Vi pratade om att bygga till med mera vägg på vänstra sidan av trappan uppifrån sett, och att 

fixa med något skydd på högra sidan av trappan uppifrån sett. Sätta plywood, Andreas kollar 

upp detta, blev godkänt på mötet.  

Städningen behövs bli prioriterad på Ladan. Alla som håller i arrangemang tar och slänger 

soporna efter varje arrangemang. Råttorna äter allt dem kan komma till, ju mer där ligger ju 

mer vill dem komma.  

Camilla kom med förslaget att hålla lite jul mys på Ladan. Den 16 december kl. 13.00-15.00 

Bygga några nya rep leder och boulder leder. Klätterklubben bjuder på glögg och 

pepparkakor. 

Camilla skriver detta på hemsidan. Niklas och Viktoria hjälper gärna till. Isabella städar innan 

arrangemanget. Vi skall sätta upp lappar på Ladan också. 

Viktoria kollar upp lite mera om viktvästar till nästa möte. 

Per Langkjaer behöver en till som kan hjälpa honom att sitta i valberedningen inför nästa 

årsmöte. 

Där har varit inbrott på Ladan. Niklas har fått alla papprena och skickar iväg de. 

 

Helgen den 25-27 januari skall styrelsen och några andra åka till Göteborg på planeringsmöte. 

Vi kommer att på Kvibergs vandrarhem. Niklas kommer att boka m.m. 

 

 

§12 Tid och plats för nästa möte. 

Nästa möte hålls måndagen den 10 december 2012, kl.19.00  hos Isabella. 



 

§ 13 Mötet avslutas. 

 

 

 

 

 

 

 


