SOLNA KLÄTTERKLUBB
Mötesprotokoll - Styrelsemöte Solna Klätterklubb
Plats och tid: 2019-11-05, kl. 18:30 - 20:05
Närvarande:

Tobias Olli, Laci Divkovic, Marcus Kern, Mikaela Serlachius,
Jörgen Eriksson, Pascal Meier

Ej närvarande:

Sofie Mannerstråle, Maria Emilsson, Oscar Krumlinde, Andrea
Kern

1. Föregående mötesprotokoll
● Ordförande gick igenom föregående mötesprotokoll från 3e september
2019.
2. Ekonomi, utgifter under senaste perioden
● 950 medlemmar just nu.
● Klubben ligger med en prognos om 100 kSEK positivt.
● 10 kSEK till StKF.
● 15 kSEK till workshops med Daniela Ebler.
● LOK stöd godkänt om 34555 kr för vårterminen 2019.
● Dock kommer förbundet att fakturera för det antalet medlemmar som vi hade i
slutet av året. Därmed blir det svårt att budgetera nästkommande år.
3. Verksamhetsplan
● Klubben utreder möjligheter med en webbportal. Tobias tittar på en tilltänkt
leverantör och får vi inget case där, så tar Marcus vidare med annan partner.
● Daniela kommer att arrangera
○ 26 november (tisdag) kl. 18:00-20:30 (coreworkshop)
○ 29 november (fredag) kl. 17:00-19:30 (mental träning)
○
3 december (tisdag) kl. 18:00-20:30 (axelworkshop)
○
6 december (fredag) kl. 17:00-19:30 (höft- och rörlighetsworkshop)
● SportAdmin har utvärderats av Fredrik och vi har haft två möten där vi diskuterat
vilka möjligheter som finns i den strukturen, vi fortsätter med att utröna om det är
så att det kan finnas andra möjligheter utöver detta.
● Fortnox ser lämpligt ut att kunna ersätta dagens Visma system som inte är
molnbaserat. Detta system är kostnadsfritt för oss som förening.
● Arbetsgrupp runt Klätterskolan har tillsatts och vi kommer att samarbeta runt
avslutningen i december. “Grand Finale” sys ihop med lekar, arrangemang och
föredrag med klubben. Tobias kontaktar Fredrik för att se lämpligt datum.
● 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 för att undersöka
datum.
● Klubbkväll hos Houdini, diskuterades en längre stund hur administrerar vi tryck
och beställningar. Swish i butik, hämta ut på klubbkväll i december. Datumet är
satt till 26e november.
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4. Övriga frågor
● Styrelsen fortsätter arbetet med att automatisera så mycket som möjligt för att
underlätta en övergång till en ny styrelsesammansättning med nytt teknikstöd.
● Samtal från Svenska Klätterförbundet (SKF) där de har varit i kontakt med
Stockholms Stad. Frågan gäller att arrangera världscup senast år 2027, i
Stockholm eller Göteborg. Vi ställer oss intresserade till förfrågan och önskar mer
information för att kunna ta ett vidare beslut.
● Valberedningen behöver stöttning och driv för att kunna skjutsa framåt arbetet
med att tillsätta positioner i styrelsen för kommande verksamhetsår.
● Marcus kollar med Andrea om hur vi kan hantera bidrag till välgörenhet. Om det
är några aktiviteter som vi i klubben kan ställa upp med för att samla in pengar till
välgörenhet.
5. Nästa möte
● Nästa styrelsemöte sker 2020-01-16, 18:30 - 20:00 på Klättercentret Solna.
6. Avslutande av mötet
● Ordförande avslutade styrelsemötet.

Vid protokollet/Tobias Olli
Stockholm 2019-11-05
_______________________________

_______________________________

Tobias Olli, Sekreterare

Laci Divkovic, Justerare
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