SOLNA KLÄTTERKLUBB
Mötesprotokoll - Styrelsemöte Solna Klätterklubb
Plats och tid: 2020-08-27, kl. 18:30 - 20:00
Närvarande:

Tobias Olli, Marcus Kern, Nils Oden Rapport, Sofie Mannerstråle,
Sarah Wu

Ej närvarande:

Jörgen Eriksson, Erik Hult

1. Val
Utsågs Tobias till ordförande för mötet, Sarah 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 2020-08-27:
Intäkter från Klätterskolan HT har inkommit
750 000 kr på kontot
Ansökan om LOK-stöd inskickad och inväntar utbetalning - statlig (inom kort)
och kommunalt (Okt/Nov)
4. Aktiviteter och aktivitetsplan
o
o

o

o

o

o

o

Utbildning Kansliservice 27/9 2020 - avvakta arbetsfördelning till efter
utbildning
Lydia Sund sätter igång projektet Klättring & Yoga. 8 personer som ingår
under hösten. Ska marknadsföras på Facebook och hemsida. Värt att
söka LOK-stöd?
Daniela Ebler Online coaching (10 veckor, 4 sessioner) körs igång. Klubben
kommer köpa in 10 platser (motsvarar 15 000 kr i spons), först till kvarn. Ha
någon i klubben med för kvalitetskontroll?
Möte med STKF vecka 36. Syftet med mötet: vad är deras roll? Kommer
fler klubbar bidra finansiellt? Access-utmaningar. Tobias, Erik & Jörgen att
delta
Tjejklättring i strukturerad form. Två medlemmar har visat intresse att driva
detta. Nästa steg är att Tobias har bett dem återkomma om hur de
föreslår att vi ska sätta igång
Genomgång av utkast på överblick över klubbens verksamhet. Tobias
skickar presentationen efter mötet för inspel från styrelsen. Kommer jobbas
med mer framöver.
Genomgång och fördelning av arbetet inom styrelsen. Tobias skickar ut
presentationen efter mötet för inspel från styrelsen.
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o

Upplägg för middag med Mikaela och styrelsen

6. Nästa möte
o Nästa styrelsemöte sker 2020-10-08, 18:30 - 19:45 på Akalla om möjligt. Annars
digitalt.
7. Avslutande av mötet
Ordförande avslutade styrelsemötet.

Vid protokollet/
Stockholm 2020-08-27
_______________________________
Sarah Wu, Sekreterare

_______________________________
Tobias Olli, ordförande

_______________________________
Marcus Kern, Justerare
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