
 

Styrelse, policymöte Helsingborgs K2 2013-04-15 

 

Närvarande: Tell Siegrist, Caroline Zakrisson, Viktoria 

Gaspar, och Camilla Rabe Overgaard   

Plats: Hos Tell Siegrist 

§ 1 Mötet öppnas 

§ 2 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

§ 3 Val av ordförande, sekreterare samt justerare 

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

§4 Mötets kallelse 

 Fint. 

§5 Adjungeringar 

Caroline Zakrisson deltar i mötet i stället för Isabella I Staaf. 

§6 Genomgång av ändringar i policydokument 

Tillägg till ersättning för sektionsarrangemang Beslut 11.9. Utformat d. 2013-04-15.  

Ersättning för engagemang på posten ordförande, sekreterare, kassör och B & U tränare ska 

utgå efter uppfyllt uppdrag, till 100% rabatterat träningskort. 
 

- Ersättning för engagemang som bokningsansvarig, under instruktörsektionen utgår 

ersättning i form av 50 % rabatt på träningskort samt 50kr per bokat arrangemang. 

 

- Beskrivning av ordförande, sekreterare och kassörs arbete. Vi beslutade att utgå från det 

som står i stadgarna samt nedanstående: 

 

- Ordförande, ska samordna styrelsemöte och skicka ut kallelse samt upprätta dagordning. 

Ansvar för ”ordförande mailen”. Ordförande är firmatecknare och har ansvar för 

verksamhetsberättelse och klubbens övergripande mål. 

 



- Sekreterare, skriver protokoll från styrelsemöten som ska läggas ut på hemsidan samt 

kopieras och sättas i ”sekreterar” – pärmen, samt att säkerhetskopiera dokumenten. Ansvar 

för ”sekreterar” mailen. Ansvar för att skriva anslag som styrelse har beslutat.  

 

- Kassör, är ansvarig för ”kassör” mailen. 

 

- Instruktörsektionen, senast ändrat d. 2013-04-15. Ersättning för arrangemang på vardagar: 

300 kr och på helger 300 kr. 

 

§ 7 Övrigt 

Vi beslutade att ha ett nytt medlemsmöte den 30 maj kl.18-19 på Ladan med anledning av ändrad 

tränings och medlemsavgift för Barn och Ungdom, på grund av SKFs höjda avgifter. Styrelsen 

utarbetar olika förslag till medlemsmötet på nästa styrelsemöte den 27 maj.  Camilla lägger ut info på 

hemsidan och på Ladan en månad innan.  

Camilla renskriver nedanstående och skickar detta på mail till Tell som skickar ut det till andra 

klätterklubbar i Skåne. 

Vi har på vårt årsmöte tagit upp frågan om att inbjuda Malmö och Lunds klätterklubbar till ett ökat 

samarbete i form av att få klättra avgiftsfritt på varandras klubbar under öppethållartider. Betald 

medlems samt betald träningsavgift i respektive klubb är obligatorisk.  

Våra öppethållartider är; tisdagar kl. 18-20 och torsdagar kl. 18-20. 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen i Helsingborgs klätterklubb 

 

§ 8 Tid och plats för nästa möte 

Hos Camilla Rabe Overgaard den 27 maj kl. 18.30 - 20.00. Tell kör från Helsingborg. 

§ 9 Mötet avslutas 


