SOLNA KLÄTTERKLUBB
Mötesprotokoll - Styrelsemöte Solna Klätterklubb
Plats och tid:

11 juni 2019 kl.18.30-20.45

Närvarande:

Tobias Olli, Laci Divkovic, Marcus Kern, Sofie Mannerstråle,
Oscar Krumlinde, Lars Nilsson, Matilda Stenbeck, Jörgen
Eriksson

Ej närvarande:

Maria Emilsson, Andrea Kern, Michaela Serlachius, Pascal Meier

Föregående mötesprotokoll
•
•

Ordförande gick igenom protokollet från föregående möte, den 7 maj
2019.
Förtydligande av tidigare protokoll från den 27/3. De ombud som ska åka
till Svenska Klätterförbundets förbundsmöte är Marcus Kern och My
Kolskog.

Ekonomi, utgifter under senaste perioden
•
•

•

•

Klubbens ekonomi ligger för närvarande svagt på plus, enligt klubbens
kassör.
Daniela Eblers workshops kostar 625 sek per person och workshop. Tre
workshops genomförts. Hittills har klubben subventionerat 100% av
kostnaden.
• Beslut: Klubben subventionerar framöver med 325 sek per
deltagare och workshop. Daniela sköter anmälan och
administration. Daniela fakturerar klubben i efterhand. För klubbens
subventionering krävs komplett deltagarlista. Subventionering
betalas enbart för de som deltagit, anmälan bör vara bindande.
Daniela Ebler har ställt frågan om hon kan få bidrag till att utbilda sig till
Klippinstruktör.
• Beslut: Bifalles ej. Klubben har inte ekonomi att stödja detta (8 ksek)
just nu och klubben har för närvarande redan tillgång till andra
Klippinstruktörer. Generellt kan klubben enbart subventionera
fullbordade kurser och färdig examination. SISU-bidrag riktar sig mot
barn och ungdom, varav det kan bli svårt att söka bidrag för detta.
Ett försök kan göras. Tobias återkommer till Daniela.
Michaela träffar SHB nästa vecka för att ordna med swish.

Genomförda aktiviteter
•
•

2019-06-13

iPad införskaffad av Marcus Kern för att förenkla registrering av deltagare
vid klubbaktiviteter.
Inför SM har Marcus Kern haft möte med Åsa. Checklistan för tävlingen
har blivit digitaliserad. Huvuddomare ordnad, Henrik Wåhlin. Björn Alber
har tackat ja till att vara läkare. Föräldrar i elitteamet har blivit tillfrågade
att delta som funktionärer och flera har tackat ja. La Sportiva har blivit
tillfrågade att vara sponsorer. Det finns en lista med andra företag som
kan tillfrågas angående sponsorrollen.
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SOLNA KLÄTTERKLUBB
Aktiviteter framöver
Tävlingskommittén
• SM kommer att äga rum den 14/9
• Inför SM har Marcus Kern haft möte med Åsa. Checklistan för tävlingen har
blivit digitaliserad. Huvuddomare ordnad, Henrik Wåhlin. Björn Alber har
tackat ja till att vara läkare. Föräldrar i elitteamet har blivit tillfrågade att delta
som funktionärer och flera har tackat ja.
• Sista anmälningsdatum 9/9
• Michaela vill ordnar med mat, ett alternativ, food trucks diskuterades men
beslutades ej
• Tobias sköter kommunikation på hemsidan
• Marcus kallar till möte med Tävlingsgruppen
• Utred tillgång till parkeringsplatser
• Diskussion kring hantering av sponsorer
• Beslut: Ta fram ett styrdokument / avtal för sponsorer. Sofie tar fram
förslag på Sponsorerbjudande att använda i kommunikationen med
sponsorer samt förslag på avtal. Förmodligen finns ett regelverk för
användande av sponsorer på Klätterförbundet, ta avstamp i detta.
Scandic hotell och Hertz är partners till förbundet.
Klubb-aktivitetskommittén
• Rollen som Klubbaktivitet-ansvarig är ännu vakant. Tobias har frågat
föreslagen, Charlotte Bergenheim men hon tackade nej.
• Beslut: Jörgen Eriksson tar på sig rollen som ansvarig.
• Beslut: Vid aktiviteter / träffar med klubben gäller eget ansvar.
Klubbens aktiviteter faller inte under produktsäkerhetslagen så länge
det inte är en kurs. Jurist finns på Riksförbundet för rådgivning kring
ansvarstagande
• Kreativa förslag på klubbaktivitet; Klättring och yoga träff för barn och
ungdom. Jörgen kontaktar Sofie för diskussion om möjligt genomförande.
Resekommittén
• Resa till Lofoten i augusti är på förslag. Zoe har blivit tillfrågad
• Tobias kontaktar Hampus angående ansvar för kommitteen
•

Beslut: Tobias lägger upp klubbens organisation och kontaktansvariga
för arbetsgrupperna på hemsidan, på FB samt mejlar medlemmar

Övriga frågor
•
•

2019-06-13

FAQ med Nomineringsgruppen. Respektive styrelsemedlem informerar om
vilken roll man kan tänka sig ta under kommande år.
Beslut: Tobias kollar upp om Klubbens stadgar finns på hemsidan och
åtgärdar om så behövs.
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SOLNA KLÄTTERKLUBB
Nästa möte
•

3 september 2019 18.30-20.00 på KC i Solna. Tobias bjuder in.

Avslutande av mötet
Mötet avslutades av ordförande.
Vid protokollet/sekreterare: Sofie Mannerstråle
Stockholm 11 juni 2019

_______________________________
Sofie Mannerstråle, Vice Ordförande
Vid protokollet

_______________________________
Laci Divkovic, Justerare

_______________________________
Tobias Olli, Ordförande
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