SOLNA KLÄTTERKLUBB
Mötesprotokoll - Styrelsemöte Solna Klätterklubb
Plats och tid:

7 maj 2019 kl.18.30-19.30

Närvarande:

Tobias Olli, Michaela Serlachius, Laci Divkovic, Marcus Kern,
Sofie Mannerstråle, Oscar Krumlinde, Pascal Meier

Ej närvarande:

Maria Emilsson, Andrea Kern, Jörgen Eriksson

1. Föregående mötesprotokoll
• Ordförande gick igenom protokollet från föregående möte.
2. Ekonomi, utgifter under senaste perioden
• Nej på statligt lok-stöd dock har klubben mottagit 2541 sek i bidrag till
Solna Elit team. 8 kronor per tillfälle och barn.
• Svårt att budgetera i år. 135 ksek är betalat men klubben vet inte hur stora
intäkterna kommer att bli.
• 30 ksek i bidrag har tagit emot av Solna Kommun
• Den 25 augusti är det dags att söka bidrag till vårterminen 2020
• Överenskommelse finns med KC.
• Klubben har sökt visst bidrag vid genomförda utbildningar/workshops av
SISU. Mycket administration, råddigt att hantera
• Klubben ska hantera swish så att det blir lättare att hantera betalningar
• Kreativa förslag: Kan klubben få ersättning av KC för den administration
som klubben hanterar kring klätterskolan? Förslagsvis 2%. Alternativt;
fortsätta att söka lok-stöd. Lok-stöd utbetalas till den enhet som sitter i
förarsätet och driver verksamheten. Vilka andra aktiviteter kan klubben
initiera för att utöka klubbverksamhet och bidragsmöjligheter. Klubbkvällar
kan användas för ansökan av Lok-stöd (kan ansökas för aktiviteter med
barn/ungdom upp till 25 år).
• Beslut: Marcus ordnar med en iPad för att kunna förenkla registreringen av
deltagare på aktiviteter i Sport-admin.
• Beslut: Bilda en arbetsgrupp som tar fram en Verksamhetplan som visar på
stor aktivitet i klubben som kan skickas till Lok i augusti. Stäm av med
Rickard på KC. Arbetsgruppen: Tobias, Laci och Marcus
3. Genomförda aktiviteter
• Årsmöte genomfördes i april med 44 deltagare och det finns ett separat
protokoll för det
• ”Kris- och trauma hantering vid klippa” kurs (2 dagar) är genomförd med
Putte, Elias och Daniel Andersson. 16 personer var anmälda, totalt 12
personer deltog. Lärdom; ange språk på utbildningen.
• Två omgångar av Danielas workshop är genomförd, totalt 6 tillfällen. 30
ksek i investering.
• Beslut: Framöver bör deltagarna delvis betala för Danielas workshopar
själva.
• Uppdaterat avtal med KC har tagits fram
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4. Aktiviteter framöver
• Klättercentrets t-shirts. Klubbens emblem bör synas på dessa. Arbetsgruppen
för verksamhetsplanen hanterar. T-shirts ”I love KC”. Klubben bör synas med
logga på
• Frågor kommer kring aktiviteter, klubbkvällar, resor i klubbens regi. Det krävs
att någon som koordinerar detta, förslagsvis Hampus. Styrelsen har historiskt
tagit ett stort operativt ansvar. Nu krävs ett större operativt ansvar och
högreaktivitet från klubbmedlemmar utanför Styrelsen.
• Beslut: Skapa arbetsgrupper;
o Rese-kommittee – Förslag på ansvar: Nora Björklund och Hampus
Boesen
o Klubbkvälls-kommittee – Charlotte Bergenheim
o Tävlings-kommittee – Solna Elit team föräldrar bör bli delaktiga. Åsa
Engström och Mikaela Serlachius kan stötta /utbilda. Marcus, Sofie,
Laci intresserade av att vara med i gruppen. Marcus Kern tar ansvar
för gruppen.
o Tobias tar kontakt med dessa personer och frågar om intresse
o Grupperna ska ta fram en enkel plan samt budget som Styrelsen kan
godkänna
o Sponsorer till tävlingar önskas. Ta fram kort beskrivning som kan
användas i dialog med sponsorer.
• FAQ är skapad på hemsidan under ”kontakt”. Tobias uppmuntrar alla att
fylla på med frågor och svar. Hemsidan baserad på Episerver. Tobias har
även lagt till styrelsen som administratörer på FB-sidan.
5. Nästa möte
11 juni 2019 kl. 18.30 – 20.00. Tobias bjuder in.
6. Avslutande av mötet
Mötet avslutades av ordförande.
Vid protokollet Sofie Mannerstråle
Stockholm 7 maj 2019
_______________________________
Sofie Mannerstråle, Sekreterare

_______________________________
Oscar Krumlinde, Justerare

_______________________________
Tobias Olli, Ordförande
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