
Styrelsemöte Helsingborgs K2 2014-02-05 

 

Närvarande: Tell Siegrist, Viktoria Gaspar, Adrian Johansson och Camilla Rabe Overgaard
   

Plats: Hos Camilla Rabe Overgaard 

§ 1. Mötets öppnande. 

§ 2. Dagordningen godkänns. Prata om Götebrog. Camilla skickar ut det jag har skrivit till 
årsmötet på mail. 

§ 3. Tell väljs till ordförande, Camilla till sekreterare och Viktoria till justeringsman för 
mötet. 

§4 Mötets kallelse 

§5 Adjungeringar 

Ingen istället för Isabella 

§ 6 Uppföljning av tidigare mötesprotokoll. 
      Justerat av Adrian. 

      Göteborgsresan Tell genomgick kort vad som sades.  

 

§ 7 Ekonomi. 

Inget nytt. 

§ 8 Sektionsinformation 

§8.1 Instruktörerna 

Inget nytt. 

§8.2 B & U 

Lenke hoppar av, som barn och ungdomstränare. Måns har börjat istället. 

LOK stödet skall sökas innan den 15 februari 2014. Caroline har sökt detta 5000 kr för hösten 

2014. 



§ 8.3. Fritidsgården 

Inget nytt. 

§ 8.4. Webb 

Tell ber Staffan ta bort info mailen ingen som svarar på denna mail. Blir diskuterat på 

årsmötet. 

§ 8.5. Vägg 

Ledbyggargruppen går under vägg, Andreas kontaktperson till dem. Andreas kontaktar 

sekreteraren i klubben inför varje styrelsemöte om de vill att vi skall ta upp något. 

Hål i en blå boulder matta skall lagas. Andreas och Tell fixar detta. 

§ 8.6. Öppethållargruppen  

10 turs kort är personligt och man skall vara medlem i HK2. Namn på kortet den köper det 

och den som utfärdar kortet. Sanna informerar ”öppethållarna”, skriver i pärmen och Sanna 

får gärna göra ett nytt kort. Tell pratar med Sanna. 

§ 8.7. Städsektionen 

Inget nytt inför årsmöte. 

 

 

§11. Övrigt 

- Fika årsmötet, Viktoria köper detta. 

- Fläktarna har kommit igång. 

- Sopborstar två, krokar vid trappan. Andreas köper det. Tell kontaktar honom. 

- Handtag till nödutgångsdörrarna, ca 10. 000 kr. Styrelsen röstar ja. 

- Tell fixar 15 grader på luftpumpen, en provperiod på en månad. Start den 6 feb 2014. 

 

 

 

§12 Tid och plats för nästa möte. 



 

Den nya styrelsen bestämmer detta vid årsmötet. 

 

§ 13 Mötet avslutas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


