
Styrelsemöte Helsingborgs K2 2016-11-14 
 
Närvarande: Niklas Andersson, Dan Ståhl, Viktoria Gaspar och Roger Strandqvist 
 
Plats: Hemma hos Niklas 
 
1. Mötets öppnande  
 
2. Val av ordförande, sekreterare, samt justeringsman  
Sittande som ordförande och sekreterare. Justeringsman Dan. 
 
3. Mötets kallelse 
Mötet utlyst i tid. 
 
4. Adjungeringar  
Inget. 
 
5. Dagordningen  
Inga förändringar. 
 
6. Tidigare mötesprotokoll 
Genomgång av senaste protokollet, endast småsaker kvar att fixa – se styrelsens ”att göra lista” 
 
 7. Ekonomi  
I kassa 560 kkr. Årets budget går troligtvis +/- 0 mht en del halvstora utgifter och betydligt mindre 
inkomster från evenemang än tidigare. 
 
8. Sektionsinformation  
a. Instruktörerna  
”Prova på” rullar på med 10-20 personer/gång. Johan Magnusson, Jonathan Viksten och Kristjan 
Fjölnirson önskar gå instruktörskurs. Niklas kollar. 
 
b. B&U  
Fyra personer ur onsdagsgruppen var med på Skånejuniorernas samling på Klättercentret i Malmö 
den 12/11. 
Sista datum för att anmäla att man vill fortsätta/sluta i BoU blir vecka 49. Gröntkortkurs för nya 
föräldrar blir troligtvis 9+16/1 och BoU startar igen 18/1. 
 
c. Fritidsgården 
Det har varit osmäckat(=olåst) till ladan vid minst ett tillfälle – Niklas pratar med Staffan som får 
meddela fritidsgården. 
 
d. Webb  
Inget nytt. 
 
e. Vägg  
DVS-väggen är förstärkt. Dan ser ingen lösning på förstärkning av Kronväggen men ser heller inte den 
som en risk för klättring. Alla ankare är kontrollerade och de som behövts bytas är bytta. De flesta 
repen är bytta i helgen till orange rep, lila rep är också från 2016 och något enstaka rep är äldre. 
 
 



f. Öppethållar  
Inget nytt – flyter på  
 
g. Städsektionen  
Genomfört en föredömlig fixardag med målning, skogenomgång, väggförstärkning, 
värmefläktsrengöring, städning, skofix mm. 
 
9. Beslut tagna mellan möten  
Inget 
 
10. Väggbygge  
Godkänt för golvbygge på extra medlemsmöte 161114. Bygganmälan skickas in 161115 av Niklas. 
Tommy H skall kolla ritningar kopplat till materialkostnader.  
 
11. Aktivitetsplan  
Årsmöte beslutas vara 12/2 klockan 1100 på fritidsgården. Motioner inne senast 15/1. 
Klubbkläng – priser finns i ett av de låsbara skåpen. Niklas ansvarar för ledbyggande och Roger 
ansvarar för fika och organisation på söndagen. Budget är 1500kr för priser och kring 500kr för fika. 
Planeringshelg blir den 14-15/1 på Kviberg i Göteborg. OSA 12/12 mht. bokningar. Dan bokar 
vandrarhemmet. Medbjudna: Styrelse inklusive, suppleant + 
 Sanna, Marie-Louise (Dan meddelar) 
 Morgan, Hampus, Janne, Miranda, Anders, Staffan (Viktoria meddelar) 
 Niklas S (Roger meddelar) 
 Johan, John, Adrian, Adnan och Pär (Niklas meddelar) 
  
14. Engagemang  
Inget nytt. 
 
15. Kommunikation  
Inget nytt. 
 
16. Övrigt  
Inköp av skor – Dan kollar stora storlekar och köper in. 
Inköp av tejp inför klubbklänget – Roger fixar. 
Jonathan önskar börja ledarledd vuxenklättring på lördagar nästa termin – uppmuntras. 
Samtliga sektionsansvariga skall mailledes meddela kassören vilka som skall ha ersättning för hösten 
senast 15/12 för utbetalning före 31/12. 
 
17. Tid och plats för nästa möte 
Måndag 23/1 1830 för genomgång inför årsmötet.  
 
18. Mötets avslutande 
 
 
 
 
 
Roger Strandqvist  
Sekreterare  
 
 
 

 
 
 
Dan Ståhl 
Justeringsman 
 


