
Protokoll  för extrainsatt medlemsmöte 161112 

Närvarande;  

Tommy Hasselblatt, Dan Ståhl, Jonathan Viksten, Sanna Ståhl, Caroline Rödstedt, 

Helén Strandqvist, Maria Schultz, Niklas Schultz, Marie-Louise Edman, Niklas 

Andersson, Nils Svensson 

 

1. Mötet förklaras öppnat av sittande ordförande Niklas Andersson 

2. Till mötesordförande väljs sittande, mötessekreterare Helén Strandqvist. 

Justeringsmän; Sanna Ståhl och Caroline Rödstedt 

3. Kallelse till mötet har utlysts i tid och på rätt plats.  

4. Väggbygge;  bakgrund se kallelse till medlemsmötet(bilaga 1).   

Samtliga på mötet röstar för alternativ 3; nybyggnation av loft.  

Alternativ 1 och 2 röstar ingen för.  

Kompletterande information; 

Kronväggen kommer snarast att förstärkas.  

Andreas R och Niklas A har förberett bygganmälan för golvet på loftet. Första 

steget är att golvet byggs, sedan tillkommer även isolering, klätterväggar, in- 

och utgångar. Marie-Louise kommer att ansöka om bidrag till delar av 

kostaderna från klätterförbundet, SISU och Boverket.  

Tommy ska kolla om det går att ordna sponsring från det byggföretag han 

jobbar på.  

5. Övriga frågor; 

Tommy har lämnat en fråga angående investering i autobelay(självsäkrare). 

Investeringskostnad 20 000-25 000. Sedan årlig besiktningskostnad på ca 

2000 kr.  

Bestäms att vi avvaktar beslut i denna fråga till dess att vi vet vad 

utbyggnaden kostar. Frågan ska tas upp på nästa årsmöte.  

6. Mötet avslutas. 

 

 

 

Helén Strandqvist, sekreterare 

 

 

 

Justeras: 

 

 

Sanna Ståhl  Caroline Rödstedt 

 

  



Bilaga 1 

 

Kallelse till medlemsmöte 
Styrelsen kallar härmed till medlemsmöte lördagen den 12 november 2016. 

Anledningen till detta är för att dryfta bygget kring boulderloftet. Det har 

framdagats att det inte har protokollförts ett beslut kring bygget. De allra flesta 

som tillfrågats om detta har för sig att det togs ett beslut, men då inget 

protokollförts så känner vi i styrelsen att det är på sin plats med ett 

medlemsmöte där vi kan ta ett officiellt beslut tillsammans. 

 

Bakgrund 

 
Det fanns ursprungligen 3 förslag som varit/är aktuella: 

1. Tillbyggnad bakom ladan för nya repleder 

2. Ombyggnation av kronväggen 

3. Nybyggnation av loft 

 

Första alternativet fick skrotas då Helsingborgshem valde att bygga ett utegym 

på den platsen. 

Andra alternativet har inte skrotats, men däremot lagts på framtiden till förmån 

för alternativ nummer 3. Anledningen till detta är för att loftet skulle medföra 

mer utrymme att vara på, närmare bestämt 70 kvadratmeter golvyta. 

 

Kostnaden av golvet till loftet uppskattas till ca 100kkr, 60kkr för material, samt 

40kkr för arbetskostnad. Detta förutsätter att klubben kan ställa upp med 6-7 

personer den helg som bygget kommer genomföras. Sen kommer det så klart 

tillkomma mer utgifter för isolering, nya boulderväggar, samt in och utgångar. 

 

Kassören uppskattar att klubben kommer ha ca 550kkr i kassan vid årets slut. 

Det finns möjlighet att söka bidrag för bygget/ena, men här känner vi i 

styrelsen att vi inte har tid och om någon skulle vilja dra i det, så skulle vi alla 

bli väldigt glada. Blir mer pengar över till annat kul. 

 

Styrelsen kommer yrka för alternativ nummer 3. 

 

Vad gäller “Övriga frågor” på dagordning så ska dessa föranmälas till styrelsen 

minst 2 veckor innan. Skickas till antingen ordforande@helsingborgsk2.se 

eller sekreterare@helsingborgsk2.se. 

 


