
Styrelsemöte Helsingborgs K2 2017-04-23 
 
Närvarande: Roger Strandqvist, Per Bäcklin, Viktoria Gaspar, Jonathan Wiksten, Maria 
Schultz(suppleant för Niklas). 
Plats: Hemma hos Jonathan  
 

1.Mötets öppnande  
 

2. Val av ordförande, sekreterare, samt justeringsman  
Jonathan som ordförande och sekreterare. Justeringsman Per. 
 

3. Mötets kallelse 
Mötet utlyst i tid. 
 

4. Adjungeringar  
Maria är adjungerad för Niklas. 
 

5. Dagordningen  
Inga förändringar. 
 

6. Tidigare mötesprotokoll 
Överlämning mellan kassörer är klar och det fungerar bra. Kontrollerar brevlåda. 
Sjukvårdskurs kommer att bokas  
Ej ändrat medlemsavgift på hemsidan än(NIKLAS) 
Sektionsansvariga skall uppdateras (JONATHAN) 
Övrigt är gjort 
 
 

7. Beslut mellan möte. 
31/3 Inköp av priser till klubbkläng för 1000kr från GoClimb 
 
 

8. Ekonomi  
Överlämning av kassörsrollen är genomförd - I övrigt inget att rapportera. 
 

9. Sektionsinformation  
a. Instruktörerna  
De tre instruktörsaspiranterna saknar nu sjukvårdskurs och att gå bredvid vid tre kurser innan 
examination.  Jonathan kontrollerar med Niklas för att hålla kurser. Om inte Niklas kan så är ett 
alternativ att kolla med Blixt om han kan stå som instruktör och handledare mot betalning. Förslag på 
upplägg är då totalt 12 elever per kurs. Två grönt kort och en rött kort kurs beroende på behovet. 
 

b. B&U  
Dennis har genomfört Boulderworkshop med nio barn - mycket uppskattat. Torsdagsgruppen har 
tränare varannan vecka, ännu ingen plan för hösten.  
 

c. Fritidsgården 
Inbrott på Ladan söndagen 23/4. Stulit kassaapparat, låsbrickor samt skadegörelse (NIKLAS) 
 

d. Webb  
Behöver uppdateras enligt föregående styrelseprotokoll. (NIKLAS) 
 

e. Vägg  
Genomfört Klubbkläng genom Johns försorg. Mycket nya problem, uppskattat. Cirka 30 deltagare. 
Inköp av ytterligare färger av tejp. (JONATHAN)  
 

f. Öppethållar  
Inget nytt. 



 

g. Städsektionen  
Flyter på bra och fungerar. Dock lite problem med fläktarna, behövs det service inför nästa vinter? 
(ROGER kollar med Niklas S)  
 
 

10. Väggbygge  
Inget nytt. 
 

13. Aktivitetsplan (Roger) 
Uteklättring BoU – 13-14/5 (ROGER) 
Uteklättring för de som redan kan på Kullen 20-21/5 (JONATHAN) 
Terminsslut Vår - hela klubben från 1800– 31/5 (VIKTORIA) 
Klätterresa Göteborg 26-27/8 (JONATHAN/VIKTORIA) 
Terminsstart höst- måndagen 28/8 
Uteklättring i September (ROGER) 
Fixardag i Oktober (NIKLAS S) 
Klubbkläng Oktober/November (PER) 
Planeringshelg 13-14 januari 
Årsmöte söndagen 11/2 klockan 1100  
  
14. Engagemang  
Afterwork på klubben (JONATHAN) 
 

15. Kommunikation  
Nytt medlemsbrev (NIKLAS) 
 
16. Tid och plats för nästa möte 
Hos Roger 29/5 klockan 1830. Stengatan 26. 
 

17. Mötets avslutande 
 

 
 
Roger Strandqvist  
Sekreterare  
 
 
 
 
 
Justeringsman 
Per Bäcklin 


