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SOLNA KLÄTTERKLUBB

Mötesprotokoll - Styrelsemöte Solna Klätterklubb

Plats och tid: 2021-05-06, kl. 18:30 – 20:00 digitalt

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

Ej närvarande: Sofia Persson Björk

1. Val
Utsågs Tobias till ordförande för mötet, Sarah till sekreterare och Erik till justerare.

2. Föregående mötesprotokoll
Ordföranden gick igenom senaste protokollet, protokollet godkändes och lades
till handlingarna.

3. Ekonomi, utgifter under senaste perioden
o Intäkter mottagits från Klätterskolan, vi avvaktar fakturan från

Klättercentret
o Tobias bokar förvaltningsmöten med Klättercentret på kvartalsbasis.

Förslag på agenda:
o Administration
o Faktureringar
o Förbättringar

4. Genomförda aktiviteter
o Kostnaden för Sportadmin och IdrottOnline behöver beslutas tillsammans

med Klättercentret. Detta tas upp på första förvaltningsmötet med
Klättercentret.

o Nya hemsidan är klar och porterad

o Platser till instruktörträning i Häggsta fyllda

5. Aktiviteter och aktivitetsplan
o JSM planeras till första helgen i september

o Utkast till avtal framtagen av BLX. Marcus ges mandat att skriva
under avtalet för styrelsen.

o Projektplan framtagen. Marcus bjuder in styrelsen till arbetsgrupp.
Arbetet framåt inkluderar:

▪ Hitta funktionärer
▪ Hitta sponsorer
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SOLNA KLÄTTERKLUBB
▪ Marknadsföring

o Ordförandenätverk mellan klätterklubbar föreslagen. SKK är intresserade
om detta kommer igång

o Marcus kommer delta på SKFs Nationella träff 2021. Eventuellt fler
deltagare från styrelsen

o Inspel till uppdateringar/ändringar av SKFs accessdatabas kan tas upp till
styrelsen. Ambitionen är att hålla information om lokala klippor
uppdaterade

o Tobias ber Sofia (frånvarande) kolla upp hur SKK kan vara med på listan
över Klätterklubbar i Stockholm i SKFs accessdatabas

o Tobias bokar ny Elit och tävlings-workshop

6. Övriga frågor
Diskussion om att starta igång fler aktiviteter för medlemmar. Exempel som kom
upp var mental träning och styrketräning på distans.

Diskussion om att skapa marknadsföringsmaterial för att göra reklam för klubben.
Exempelvis dela ut till gymmen så att de kan dela vidare till nya klättrare.

7. Nästa möte
Nästa möte beslutades till 17 juni.

8. Avslutande av mötet
Ordförande avslutade styrelsemötet.

Vid protokollet/
Stockholm 2021-05-06

_______________________________      _______________________________

Sarah Wu, Sekreterare Tobias Olli, ordförande
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SOLNA KLÄTTERKLUBB
_______________________________

Erik Hult, Justerare

2021-05-06 Solna Klätterklubb Sid 3 (3)


 E

BH
, P

TO
, S

W
 —

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k





SOLNA KLÄTTERKLUBB


Mötesprotokoll - Styrelsemöte Solna Klätterklubb


Plats och tid: 2021-05-06, kl. 18:30 – 20:00 digitalt


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


Ej närvarande: Sofia Persson Björk


1. Val
Utsågs Tobias till ordförande för mötet, Sarah till sekreterare och Erik till justerare.


2. Föregående mötesprotokoll
Ordföranden gick igenom senaste protokollet, protokollet godkändes och lades
till handlingarna.


3. Ekonomi, utgifter under senaste perioden
o Intäkter mottagits från Klätterskolan, vi avvaktar fakturan från


Klättercentret
o Tobias bokar förvaltningsmöten med Klättercentret på kvartalsbasis.


Förslag på agenda:
o Administration
o Faktureringar
o Förbättringar


4. Genomförda aktiviteter
o Kostnaden för Sportadmin och IdrottOnline behöver beslutas tillsammans


med Klättercentret. Detta tas upp på första förvaltningsmötet med
Klättercentret.


o Nya hemsidan är klar och porterad


o Platser till instruktörträning i Häggsta fyllda


5. Aktiviteter och aktivitetsplan
o JSM planeras till första helgen i september


o Utkast till avtal framtagen av BLX. Marcus ges mandat att skriva
under avtalet för styrelsen.


o Projektplan framtagen. Marcus bjuder in styrelsen till arbetsgrupp.
Arbetet framåt inkluderar:


▪ Hitta funktionärer
▪ Hitta sponsorer
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▪ Marknadsföring


o Ordförandenätverk mellan klätterklubbar föreslagen. SKK är intresserade
om detta kommer igång


o Marcus kommer delta på SKFs Nationella träff 2021. Eventuellt fler
deltagare från styrelsen


o Inspel till uppdateringar/ändringar av SKFs accessdatabas kan tas upp till
styrelsen. Ambitionen är att hålla information om lokala klippor
uppdaterade


o Tobias ber Sofia (frånvarande) kolla upp hur SKK kan vara med på listan
över Klätterklubbar i Stockholm i SKFs accessdatabas


o Tobias bokar ny Elit och tävlings-workshop


6. Övriga frågor
Diskussion om att starta igång fler aktiviteter för medlemmar. Exempel som kom
upp var mental träning och styrketräning på distans.


Diskussion om att skapa marknadsföringsmaterial för att göra reklam för klubben.
Exempelvis dela ut till gymmen så att de kan dela vidare till nya klättrare.


7. Nästa möte
Nästa möte beslutades till 17 juni.


8. Avslutande av mötet
Ordförande avslutade styrelsemötet.


Vid protokollet/
Stockholm 2021-05-06


_______________________________      _______________________________


Sarah Wu, Sekreterare Tobias Olli, ordförande
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SOLNA KLÄTTERKLUBB
_______________________________


Erik Hult, Justerare
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