SOLNA KLÄTTERKLUBB
Mötesprotokoll - Styrelsemöte 18 september 2018
Plats och tid: Klättercentret Solna, 19:30-21:10
Närvarande:

Åsa Engström, Mikaela Serlachius, Tobias Olli, Laci Divkovic,
Oscar Krumlinde och Maria Emilsson.

Ej närvarande:

Henrik Wåhlin, Annika Ringstedt och Björn Höft.

1. Föregående mötesprotokoll
● Michaela rapporterar att det har varit många intäkter och få utgifter än
så länge, m.a.o. svårt att presentera några konkreta resultat.
● Hampus Boesen körde BoulderMeet Vaasa, och resan hade flera
logistikproblem. Detta har lett till att Solna KK kommer att ta fram en policy
för resor så att denna typ av problem inte upprepas.
● Tobias håller på att framställa rollbeskrivningar för samtliga medlemmar i
styrelsen, och Maria närvarar vid GDPR kurs den 20 juni. Kursen organiseras
av SISU idrottsutbildarna.
● Framställning av krisplan, orosanmälan samt resepolicy är pågående
arbete som utförs av styrelsen, och målet är att rapportera om det snart.
2. Ekonomi, utgifter under senaste perioden
● Michaela rapporterar att Solna KK ligger plus minus noll med septembers
utgifter. Mikaela har spenderat mycket tid åt att betala tillbaka
Klätterskolan-avgiften till de många deltagarna som har sagt upp sitt
deltagande.
● Tobias är i kontakt angående SISU och LOK stöd. Uppdatering kommer ske
snarast. Arbetet är pågående.
3. Genomförda aktiviteter
● Tobias rapporterar om resan till Nissedal, samt att han har genomfört en
lyckad ”hjälpis-kurs” tillsammans med Daniella Ebler, Hampus Boesen och
Emil Åström.
● Fortfarande oklart angående de 6000 kr som tilldelats Daniella Ebler och
Harry Denanto. Pengarna kommer troligtvis användas av Harry, men han
har inte skickat in ett förslag vid protokollets skrivande.
● Maria rapporterar tillbaka angående GDPR kursen hon gick i somras. Vad
som gäller för klubben angående lagring av dokument, klubbkvällar,
bilder etc.
4. Aktiviteter och aktivitetsplan
● Oscar har gjort ett bra utkast av en bidragspolicy. Tobias fortsätter att gå
igenom, och det ska dras igenom till styrelsen snarast.
● Beskrivning av LOK stöd avskrives som klar, och Maria ska avsluta ett
formulär angående trakasserier snarast. Målet är att rapportera tillbaka
vid nästa styrelsemöte. Ett utkast ligger uppe på Google Drive.
● Ett Houdini event kommer gå av stapeln den 22 november mellan 19:00
och 20:30.
● Stockholms cup avskrives för hösten då det inte är en fråga för Solna KK
utan snarare för klätterhallarna.
● Pågående arbete angående policy för klubbresor och avhopp, Solna KK
kommer följa riktlinjerna som presenterats av SKK och SKF. Arbetet är
pågående.
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Krisplan för Solna KK drivs av Tobias under hösten. Solna KK ska undersöka
vad SKF säger angående frågan.
Filmvisning av Patrik ”Putte” Josefssons film under några klubbkvällar som
planeras i höst.
Robert Rundin kommer att ta över Åsas plats i tävlingskommittén. Solna KK
har givit sitt OK för förslaget.
Solna KK går ut på en bred front för att få in nya medlemmar i styrelsen.

5. Nästa möte
Torsdagen 1 november 2018, 18:30-20:30.
6. Avslutande av mötet
Tobias avslutar mötet 21:10
Vid protokollet/Maria Emilsson
Stockholm 18 septermber 2018
_______________________________

_______________________________

Maria Emilsson, Sekreterare

Oscar Krumlinde, Justerare
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