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Mötesprotokoll - Styrelsemöte Solna Klätterklubb 

Plats och tid: 2021-03-09, kl. 18:30 – 20:00 digitalt 

Närvarande:  Tobias Olli, Erik Hult, Sarah Wu, Sofie Mannerstråle, Marcus Kern, 

Nils Odén Rapport, Sofia Persson Björk, Christian Mannerstråle, 

Mathilda Stenbäck 

Ej närvarande:  Jörgen Eriksson, Andreq Kern 

 

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 

Sammanfattande kommentarer: 

 Inga större utgifter utöver utbetalning till KC om 900’ för VT2021. 

KC verksamhet går för närvarande mycket bra så vi kan vänta oss 

ytterligare utbetalningar. 

  

 

4. Genomförda aktiviteter 

o Kommunikationspolicy – Workshop 

Sarah är nästan klar med ny hemsida. Bilder på styrelsen saknas. I övrigt 

klar för portering. 

 

o Tävling – Workshop.  

Workshop avhölls den 23 februari. Tobias har att sammanställa 

actionpunkter. 

 

o Samarbete med Flapjack 

Tobias har etablerat ett samarbete med Flapjack bars. De kan köpas in 

med stor rabatt till tävlingar eller events. 

 

o Reel Rock 15 

260 anmälda till Reel Rock filmerna. Bra resultat! 

 

 

5. Aktiviteter och aktivitetsplan 

o Inför årsmöte (underlag) 

Verksamhetsplanen känns solid. Budgeten behöver revideras något 

beträffande tävlingar. 

Kallelse till årsmöte har gått ut.  

Valberedningen har presenterat förslag till ny styrelse för ordföranden. 

Förslaget till ny styrelse bör förankras. En punkt för Mathilda och Tobias. 
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o Enkät-förslag framtaget av Sarah. 

Publicering i Facebook grupp för input till vidare fokusområden. 

o  Daniela Ebler, online coaching  

Parkerat med anledning av pandemin. 

o Yoga+klättring med Lydia, hur kommer vi vidare i aktivitet? 

Parkerat med anledning av pandemin. 

o Paneldebatt om risk etc, Robin. 

Parkerat med anledning av pandemin. 
 

6. Övriga frågor 

Bidrag 

Förfrågan om bidrag för utbildning till klippinstruktör har inkommit. Vill klubben 

söka bidrag via RF? Vad säger klubbens policy? 

Tobias utreder och beslut tas inom styrelsen per capsulam. 

 

SkiMo 

Diskussion om klubbens engagemang i Ski Mountaineering. 

 

Möjlig tävling 

RF har framfört förfrågan om klubben är villig att arrangera JSM Boulder 2021 på 

och tillsammans med nya anläggningen i Mall of Scandinavia (MOS). 

Styrelsen ställer sig positiv till detta. Vidare action via Tobias och Marcus. 
 

7. Nästa möte 

Nästa möte blir konstituerande efter årsmötet. Ny möteskalender tas fram efter 

det. 
 

8. Avslutande av mötet 

Ordförande avslutade styrelsemötet. 

 

 

 

 

Vid protokollet/ 

Stockholm 2021-03-10 

 

 

 

 

_______________________________      _______________________________ 

Erik Hult, Sekreterare                     Tobias Olli, ordförande 

 

_______________________________       

Marcus Kern, Justerare 


