SOLNA KLÄTTERKLUBB
Mötesprotokoll - Styrelsemöte Solna Klätterklubb
Plats och tid: 2020-06-16, kl. 18:30 - 19:30
Närvarande:

Tobias Olli, Erik Hult, Marcus Kern, Nils Oden Rapport, Sofie
Mannerstråle

Ej närvarande:

Jörgen Eriksson

1. Val
Utsågs Tobias till ordförande för mötet, Erik till sekreterare och Marcus till
justerare
2. Föregående mötesprotokoll
Ordföranden gick igenom senaste protokollet, protokollet godkändes och
lades till handlingarna.
3. Ekonomi, utgifter under senaste perioden
Nils redogjorde för det ekonomiska läget per 2020-05-31:
Sista betalningen till KC är gjord
492 619kr på kontot (Inga större utgifter sen sist förutom KC)
4. Aktiviteter och aktivitetsplan
o

o

o
o
o
o

o
o
o

2020-06-16

Finns litet lager på klubbplagg för 5572 kr i diverse storlekar och färger.
Diskuterades möjligheter till ökad exponering av klubbkläder.
Demomonter på KC för ökad exponering typ Akalla?
Klubbkväll?
Barnaktiviteter? Klubbtävling? Workshops med Daniela etc. Klubbkväll
etc.
Vi avvaktar med aktiviteter till efter sommaren med vidare planering
beroende på Covid-19-läget.
SM boulder ligger i förbundets händer om/när det sker lättnad i Covid-19
situationen.
Evt utomhusaktivitet? Jörgen äger frågan. Bohuslän? Frågorna bordläggs
till efter sommaren och avstämning av läget då.
Evt delar av Danielas program kan göras online?
Klubbmästerskap? Även för barn och yngre. Frågan tas upp vid nästa
möte. Digitalt system där deltagaren fyller i sitt eget scorecard. En liten
cup…. Sofie/Marcus äger frågan.
Avtal är signerat med Sportadmin. Betallösning inte i hamn. Ytterligare
frågor finns att utreda med Billmate. Tobias kontaktar Mikael Rydell.
Systemintegrationen med Visma verkar bra. Bokföringen verkar inte vara
ett problem. Kan lika gärna ligga kvar i Visma enligt Nils.
Utreda Bergsport/idrott online etc hur det fungerar. Integration till
Sportadmin och Kansliservice. Utbildning när avtalet med Billmate är klart.
Tobias äger frågan.
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5. Övriga frågor
o

Förfrågan från Lydia Sundh angående en projektstudie bertäffande
extremsporters effekter på t ex depression. Frågan avser eventuell sponsring för
att belysa klättring på ett nytt sätt och de positiva fördelarna för ungdomar.
Styrelsen ställer sig positiv till initiativet. Tobias kontaktar Lydia för vidare
konkretisering och för att utreda evt ”fördelar” för klubben, marketing etc.

o

Förfrågan från förbundet om evt reportage angående det minskande
medlemsantalet i föreningslivet, där klätterskolan är ett exempel på motsatsen.
Marcus äger kontakterna och diskuterar vidare..

6. Nästa möte
Nästa styrelsemöte sker 2020-08-27, 18:30 - 20:00 på Akalla om möjligt. Annars digitalt.
7. Avslutande av mötet
Ordförande avslutade styrelsemötet.

Vid protokollet/
Stockholm 2020-06-16
_______________________________

_______________________________

Erik Hult, Sekreterare

Tobias Olli, ordförande

_______________________________
Marcus Kern, Justerare

2020-06-16

Solna Klätterklubb

Sid 2 (2)

