SOLNA KLÄTTERKLUBB
Mötesprotokoll - Styrelsemöte Solna Klätterklubb
Plats och tid: 2020-01-16, kl. 18:30 - 20:35
Närvarande:

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

Ej närvarande:

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

1. Föregående mötesprotokoll
● Ordförande gick igenom
november 2019.

föregående

mötesprotokoll

från

femte

2. Ekonomi, utgifter under senaste perioden
● +51 524 kr. LOK stöd som ej var budgerat då vi har blivit nekade till detta
bidrag under de senaste 3 terminerna. Så detta kom som en förvåning till
oss efter ytterligare överklagan. Svenska Klätterförbundet var med och
diskuterade om att våra ändringar är i enlighet med det som har
efterfrågats tidigare och vi kunde därmed få tydlighet i hur vi hanterar
Klätterskolan. +14 000 kr även om vi inte hade fått LOK-stöd och det beror
på att det inte har arrangerats resor i den mån som det är budgeterat.
3. Verksamhetsplan
● Klubbresor
Klubbresor till våren och sommaren diskuterades. Plan på att få till en resa till
Bohuslän.
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●

Klubbkväll Houdini
Utdelning av kläderna skedde smidigt på Klättercentret. Hög efterfrågan trots att
vi denna gång körde utan tryck. Bra priser och omtyckta plagg. Lyckat event som
vi har som plan att fortsätta med under höstperioden.

●

Lydia Sundh - klätteryoga
Fullsatt event och lärdom att ha några extra mattor vid nästa event. Lydia
uppskattar eventet och är positiv till att arrangera detta återigen.

●

Elise+Gabbe 8/2
Förslag har lyfts att vi bjuder in elit-teamet att coacha och klättra med några från
Klätterskolan. Marcus och Sofie bygger vidare på att utveckla konceptet och att vi
ser över när det blir ett nytt lämpligt tillfälle. Blir det lyckat utvärderar vi att ta det
vid fler tillfällen.

●

Daniela Ebler workshops i februari
Datum som är föreslagna är 22,23,24 och 26 februari. Plan är att arrangera axel,
core. höft och mental träning i enlighet med tidigare. Daniela administrerar
bokningar och prissättning som tidigare.
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●

Trimtex kläder
Tryckförslag med logotyp och materialprover togs med till mötet. Plagg och tyg
var uppskattade i styrelsen. Trycken ser riktigt bra ut och vi ser fram emot att ta
hem en provkollektion. Styrelsen tar hem för att kunna visa dessa under årsmötet
och sprida beställningsportalen inför årsmötet.

●

SM Boulder
Marcus har varit i kontakt med Patrik från Svenska Klätterförbundet. Björn Pohl
har sagt att det är OK och att det kan ske i Akalla. Marcus håller fortsatt kontakt.

●

Klätterskolans arbetsgrupp
Boka möte med Fredrik, Tobias bokar in mötet. Klubben förordar SportAdmin
som systemleverantör. Beslut ligger hos Klättercentret. Systemet fyller de
systemkrav som efterfrågas. Kansliservice kan vara på plats till höstterminen
2020.

●

Årsmöte
Valberedningens arbete pågår men har fått vagt intresse från medlemmar och
föräldrar. Underlag är utlagt på hemsida och i våra sociala kanaler. Mikaela
skickar ut den information som vi har publicerat nu när vi får in medlemmarnas
medlemsbetalningar. Matilda är ute och reser ett par månader framöver. Lars
kvarstår och kommer att behöva presentera valberedningens förslag till en ny
styrelse under årsmötet. Hanna avgår på grund av personliga skäl.
Vi tog upp potentiella förslag till föreläsning eller aktiviteter till årsmötet. Styrelsen
fortsätter diskussioner och funderar till nästa möte för att fastställa aktiviteten. För
att få ihop underlagen så skapar Tobias en grundmall och styrelsen fyller sedan
på vardera sektion. Vi försöker att få till årsmötet på Klättercentret Akalla.

4. Övriga frågor
● Johanna önskar resebidrag
Styrelsen fattar beslut att bidra, enligt policy. 500 kr nationella tävlingar. 1000 kr
på internationella tävlingar.
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●

Kris och trauma 2020
Styrelsen är positiv till att arrangera detta event återigen. Det har tidigare varit
mycket uppskattat bland deltagande medlemmar.

●

Kern om välgörenhet
Marcus har tittat med sitt arbete huruvida det finns möjligheter till 5000€. Andrea
för diskussioner med sin kontakt om hur det går att göra ett event kring detta
ämne.
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5. Nästa möte
● Nästa styrelsemöte sker 2020-02-18, 18:30 - 20:00 på Klättercentret Solna.
6. Avslutande av mötet
● Ordförande avslutade styrelsemötet.

Vid protokollet/
Stockholm 2020-01-16
_______________________________

_______________________________

Tobias Olli, Sekreterare

Laci Divkovic, Justerare

2019-10-06

Solna Klätterklubb

Sid 3 (3)

