
Styrelsemöte Helsingborgs K2 2017-01-23 
 
Närvarande: Niklas Andersson, Jonathan Wiksten, Viktoria Gaspar och Roger Strandqvist 
 
Plats: Hemma hos Roger 
 
1. Mötets öppnande  
 
2. Val av ordförande, sekreterare, samt justeringsman  
Sittande som ordförande och sekreterare. Justeringsman Jonathan. 
 
3. Mötets kallelse 
Mötet utlyst i tid. 
 
4. Adjungeringar  
Inget. 
 
5. Dagordningen  
Inga förändringar. 
 
6. Tidigare mötesprotokoll 
Inget att tillföra 
 
 7. Ekonomi  
Resultatet för 2016 preliminärt +40000 skall gås genom tillsammans med Marie-Louise. 
 
8. Sektionsinformation  
a. Instruktörerna  
Beslut om att anmäla tre personer till instruktörskurs i Kalmar(Jonathan, Johan och Kristjan). Kostnad 
beräknad till 15000kr + kostnad för examination. 
 
b. B&U  
En grupp mer än förra terminen igång. Totalt 25 nya barn denna termin. Brist på hjälptränare till 
torsdagsgruppen, fortsätter leta. 
Förslag om Workshop med olika teman för motiverade barn och ungdomar någon gång per termin. 
(Viktoria undersöker) 
 
c. Fritidsgården 
Inget nytt. 
 
d. Webb  
Inget nytt. 
 
e. Vägg  
John skall tillfrågas om nytt datum för klubbhäng i Mars/April. (Niklas) 
 
f. Öppethållar  
Inget nytt – flyter på  
 
g. Städsektionen  
Inget nytt – fulltalig. 



 
9. Beslut tagna mellan möten  
Inget. 
 
10. Loftbygge  
Bygganmälan skall kompetteras med ritningar som Dennis ritar. (Niklas) 
 
11. Årsmötet  
Årsmöte 12/2 klockan 1100 på fritidsgården.  
Kontakt skall tas med fritidsgården för nyckel, ansvarig Staffan (Roger) 
Niklas skriver verksamhetsberättelse och Mål/Verksamhetsplan 
Dan skriver förvaltningsberättelse/balansräkning samt förslag på budget. 
Revisionsberättelse skrivs av Marie-Louise (Dan följer upp) 
Ansvarig för kaffe och fika (Roger) 
 
Till budgeten föreslås satsningar enligt Göteborgsmötet, medlemsavgiften föreslås vara oförändrad. 

 
14. Engagemang  
Inget nytt. 
 
15. Kommunikation  
Inget nytt. 
 
16. Övrigt  
Uteklättring planeras för BoU under början av Maj. (Roger) 
Ytterligare uteklättring eventuellt genom de andra som gått kurs (Viktoria kollar) 
Jonathan kommer eventuellt att dra igång repklättringskurs som en fortsättning på Gröntkort, 
eventuellt några gånger i vår annars till höstterminen. (Jonathan) 
Niklas har fått några skivor till ny vägg och transporterat dessa till ladan. 
 
17. Tid och plats för nästa möte 
Preliminärt måndag 20/2 måndag 1900 hos Niklas för efterarbete efter årsmötet. (Definitivt datum 
fattas av den nytillträdda styrelsen på årsmötet)  
 
18. Mötets avslutande 
 
 
 
 
 
Roger Strandqvist  
Sekreterare  
 
 
 
 
 
 
Jonathan Wiksten 
Justeringsman 
 


