SOLNA KLÄTTERKLUBB
Mötesprotokoll - Styrelsemöte Solna Klätterklubb
Plats och tid: 2019-09-03, kl. 18:30 - 19:50
Närvarande:

Tobias Olli, Laci Divkovic, Marcus Kern, Mikaela Serlachius,
Jörgen Eriksson, Hanna Jonsson, Lars Nilsson, Matilda Stenbeck

Ej närvarande:

Sofie Mannerstråle, Maria Emilsson, Oscar Krumlinde, Andrea
Kern, Pascal Meier

1. Föregående mötesprotokoll
● Ordförande gick igenom föregående mötesprotokoll från 11e juni 2019.
2. Ekonomi, utgifter under senaste perioden
● Klubben ligger just nu med en prognos om 10-20 kSEK positivt men det finns en
del oklara utgifter för resterande verksamhetsår.
● Flertalet resebidrag och tävlingsbidrag kommer att betalas ut.
● LOK stöd från kommunen OK för vårterminen och elitgruppen OK.
● Klubben behöver se över sitt lager med t-shirts då lagret på dessa sinar och en
långsiktig plan samt strategi diskuterades vid mötet och behöver färdigställas.
3. Verksamhetsplan
● Nästa stora verksamhetspunkt för klubben är SM Boulder. Där hade
tävlingsgruppen ett planeringsmöte i v.35 där vi gick igenom alla de aktiviteter
som ligger framåt. Många sponsorer har bett om att få återkomma samt även
media i form av TV4 och SVT sporten. Även Eurosport diskuterade på kontor i
Paris avseende sitt eventuella deltagande.
Live stream är klart och kommer att ske. DJ är också bokad.
Anmälan är fortfarande öppen men anmälningarna för damklassen går segt där
flera kandidater tvekar.
Funktionärer eftersökes, vi har sökt på Facebook men behöver ytterligare några
till. Minst 10 st domare behövs samt borstare utöver detta. Tobias skriver ihop en
text för rekrytering som vi går ut med i mail för att utöka antalet funktionärer.
Daglig uppdatering på sociala kanaler med sponsorer för att utöka exponering.
Stämmer av runt el och 3-fas kopplingsbox.
●
●
●
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Stadgar återfinns numer på hemsidan för alla medlemmar att se.
Organisation behöver gås ut med till alla medlemmar på diverse
kommunikationskanaler för att tydliggöra vakanser och behov framöver.
Lydia Sundh - yoga för klättrare planeras under 2 sessioner för hösten. Mikaela
kollar lokal. Bestämma dagar, förslag i oktober och december. Arrangeras i
samband med en klubbkväll. Tobias håller kontakt med Lydia.
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4. Övriga frågor
● Marcus har fått förfrågan om integrationsklättring, 5000€. Styrelsen utreder
vidare om hur detta kan möjliggöras.
● Valberedningen närvarade på styrelsemötet för att bevaka fortsatta kandidater att
fortsätta inom styrelsen samt diskutera de kritiska posterna om kassör,
medlemsansvarig samt ordförande inför kommande verksamhetsår. Fortnox
diskuterades som en lösning att enklare sköta hantering av medlemsavgifterna,
nuvarande kassör och ny kandidat får ta beslut slutgiltigt när en sådan övergång
är lämpligast, beror på tidigare erfarenhet.
● Valberedningen har i uppdrag att ta befattningsbeskrivningen i stadgarna och
sedan formulera en uppdaterad information att gå ut med i rekryteringssyfte av
poster till styrelsen.
● Styrelsen automatiserar så mycket som möjligt för att underlätta en övergång till
en ny styrelsesammansättning med nytt teknikstöd.
● För fortsatt diskussion om hur vi hanterar Klätterskolan behövs ett möte med
Rickard på Klättercentret. Tobias bokar in detta.
5. Nästa möte
● Nästa styrelsemöte sker 2019-11-05, 18:30 - 20:00 på Klättercentret Solna.
6. Avslutande av mötet
● Ordförande avslutade styrelsemötet.

Vid protokollet/Tobias Olli
Stockholm 2019-10-06
_______________________________

_______________________________

Tobias Olli, Sekreterare

Laci Divkovic, Justerare
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