SOLNA KLÄTTERKLUBB
Mötesprotokoll - Styrelsemöte den 02 september 2016
Plats och tid:

Hemma hos Mikaela, kl. 17.30

Närvarande:

Mikaela Serlachius, Åsa Engström, Tobias Olli, Oscar
Krumlinde, Henrik Wåhlin

Ej närvarande:

Annika Ringstedt, Björn Höft, Francesco Mancino, Laci
Divkovic

1. Val av sekreterare och justerare
a) Tobias Olli som sekreterare och Åsa Engström som justerare.
2. Justering av föregående protokoll
a) Föregående mötesprotokoll gicks igenom och signerades.
3. Ekonomi
a) Mikaela drog ekonomin som ser bra ut. 26 000 positivt och vi har
sökt statligt LOK-stöd om 40 000 kr. Kommunala stödet söks numer
via IdrottOnline och där ligger inte våra medlemmars
närvaroregistrering. Vi fortsätter utreda hur vi jobbar vidare med det
kommunala stödet framöver.
4. Verksamhetsplan

a) JSM Boulder i Akalla
De klasser som kommer att finnas är Juniorer, Youth A och Youth B
Sekretariat styrs färdigt och kartläggs på plats för att se att allt är
under kontroll.
DJ löses genom David Höglund med egen utrustning.
Speaker är ej beslutat men funktionärer är under kontroll.
Fotograf Erik Lindvall.
I dagsläget beräknas det bli runt 50-talet tävlande.
b) Utomhus

Vi kommer att fortsätta att arbeta med aktuella följande punkter
och tar vidare kontakt med Hampus som inkommit med förslagen.
Klättring för flyktingar, sista fredagen i månaden.
Boulderresa till Åland undersöks inför nästa sommar.
Klubbklättring undersöks vidare om det går att få till en kritisk grupp
med drivna ledare.

c) Nyheter Stockholms Klätterförbund
Startat struktur och organisation samt ett inbokat möte nu snart. Vi
rapporterar bättre efter detta möte och det är mycket renovering
av bultar på klippor i sikte.
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5. Övriga frågor

a) Ersättning till kassör
700 medlemmar och cirka 900 prognosticeras i och med att Akalla
också framöver kommer under Solna Klätterklubb. Styrelsen har
beslutat ja till att arvodera kassör och medlemsansvarig. Vi ser över
storlek och strukturen för detta till nästa möte.
b) Bidragsförfrågan har lyfts för elitträning och där ekonomiskt stöd
krävs för fortsatt satsning. Vi färdigställer vår policy där detta ingår
tydligt i skrift.
c) Policy för bidrag och stipendium ligger under färdigställande.

6. Nästa styrelsemöte
a) Nästa styrelsemöte äger rum 2016-01-20, kl. 18.30 Solna KC.
7. Mötets avslutande
a) Ordförande avslutade mötet.
Vid protokollet/Tobias Olli
Stockholm 2016-09-02
_______________________________

Tobias Olli, Sekreterare
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Åsa Engström, Justerare
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