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Referat irsmote Bereen Klatreklubb 3. mars 2016

t. ArsmOtet godkjente de stemmeberettigede

Godkjenning av innkalling: ingen innkalling p5 e-post? Lov 5 benytte elektronisk innkalling, men

usikkert om pSbudt. Arsmotet godkjente innkallingen.

Valg av dirigent: Erik Faugstad; valg av referent: Marie H. Sunde; protokollunderskrivere: lvar Grape

Arnesen og Maya Riise.

4. Arsmeldingen 2015: Dirigent gjennomgikk 6rsmeldingen.

Halldriften: Spm. fra medl. ang. Bergenshallen og vedtaket om at vi skal ut i 2019. Planen til
kommunen er 6 g6re noe helt annet med lokalet, og at klatring skal ut av Bergenshallen. Diskusjon

rundt om klubben eller kommunen eier selve klatreveggen. Spm. fra medl. om framdriften i

utbyggelsen av Bryggeriet. Avtalt i beg. av irsmotet 5 ta informasjonsrunde om tilstanden p6

anleggsfroten etter motet. OK.

Reboltine/utendors/sikkerhet: Spm. ang. hvor behovet er storst for rebolting n6. Svar fra
reboltingsansv.: Loddefjord, Hjallaveggen, AskOy. Pipekelse/spm.fra medl. om steinsprang, som er et
problem i Stavanger-omridet pga. frostspreng, ogsi er et problem i Bergen. lkke observert frostspreng
blant erfarne oppmotte p6 Srsmotet. Forslag fra m@tet om 5 oppmuntre medl. til 5 vere obs (og bruke
hjelm ute?), gi informasjon, mange som ikke er oppmerksomme p6 at steinsprang er en mulighet. NKF

arbeider med rapportsystem. Klubben har innimellom publisert pSminnelser til medlemmer/klatrere
om 3 vere obs pi forskjellige typer fare, f.eks. kampanje om topptauing direkte i snufeste med

limbolter for noen 6r tilbake. Loddefjord er et utsatt felt mtp. bide steinsprang og plassering av bolter.

Konkurranser: Spm. fra medl. om klubben har tenkt 5 leie proff trener for juniorer. Akt satsing pi
juniorgruppen i det siste, klubben forsoker 6 Oke ambisjonene, pke kompetansen i klubben, Marie
Tamber er hovedtrener, okt lonn til trenerplanlegging i forb. med den 6kte juniorsatsingen. Marie
Tamber er trener i ca. 20 % stilling, vert en del foreldremoter, profesjonalisering p6gdr, men forel6pig
ingen internasjonale trenere. Klubben trenger trenere til elitesatsing. 12 deltakere i siste norgescup pi
tau i Sogndal, 8 kom til finalen. Stotten man fir til 6 reise p6 konkurranse, er samme refusjonsordning
som tidligere. Ny og enklere refusjonsordning ved organisert reise for juniorer. Marie Tamber er snart
godkjent Trener 2 og har planer om 6 utdanne seg videre til Trener 3 i nermeste fremtid. Spm. fra
medl. om hva ambisjonene til klubben er - nasjonal eller internasjonal konkurranse? Klubbens

ambisjon er 6 ha ut0vere i internasjonal konkurranse, men erkjenner at det er et problem at
kompetansen mangler nasjonalt, at det krever mye arbeid, og at milene er hoye. P6pekelse fra medl.

om at informasjon om dette ikke er med i rapportpapirene/Srsmeldingen. Spm. fra medl. om om

klubben har ressurser til alljuniorsatsingen, om det ikke vil g5 pi bekostning av nytt anlegg. Arsm6tet
positivt til satsingen, men kritisk til om klubben har ressurser. Det pipekes at det er viktig 6 ikke love
for mye uten at man kan oppfylle forventningene fra ut@vere, og uten at det er reelle midler til det.

Barne- og ungdomstilbud: ingen kommentarer til Srsmeldingen ang. dette.

Klatref0rere: Spm. fra medl. om ny kileforer prioriteres fremfor ikke-eksisterende buldreforer. Skal det
lages en buldreforer? Forslag/id6 om buldreforer pi nett. Arbeid med buldreforer og buldredatabase
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er planlagt. Forslag om 6 lage felles maltil f6rer og fi samlet forerinformasjonen pi 6n plass. Dette er
planlagt, buldref0rerkomit6 er planlagt nedsatt, ambisjon om 6 starte arbeidet i sommer.

Medlemstall: Spm. fra medl. om om alle medlemmene er med iidrettsregistreringen. Medlemmene er
ikke registrert enda, men tallene skal inn. PSpekelse fra medl. om at det er mange som klatrer som
ikke er med i en klubb. Hva skal til? Forslag om <tholdningskampanje> blant de som jobber i klubben
(resepsjonene), lonner seg fort d vere medlem. Det pipekes at medlemsmassen nok vil oke med
bedre fasiliteter (nytt og bedre anlegg). Det pipekes samtidig at mange klubber er for lite flinke til 6

informere om fordelene med 6 vere medlem. Arsmotet oppfordrer til 6 bli flinkere til 5 gjOre

informasjon om medlemskap tilgjengelig pA nett og i hallene med informasjonsplakat, og til 6 vurdere
informasjonsplakat utendOrs ved klatrefelt om at inntektene fra medlemskap brukes til bl.a. rebolting;
mange klatrer kun utendOrs uten fi vere medlem. Forslag fra medl. om om klubben burde pdta seg 6

vere paraplyidrettslag med flere mindre idrettslag under seg og slik bl.a. skaffe flere medlemmer. Det
pSpekes ogsS av medl. pd Srsm6tet at jo storre medlemsmasse, desto st6rre pivirkningskraft i forb.
med bygging av nye anlegg. Spm.fra medl. om om klubben ogsS kan vurdere andre medlemsfordeler
utover rimeligere innendorsklatring, som rabatt p5 forere e.l. Generell enighet pd irsmotet at klubben
bOr gA tydeligere ut med informasjon om medlemsfordeler og hva et medlemskap bidrar til. Forslag
fra medl. om 6 involvere FriluftsrSdet ang. informasjonsplakat / pilotforsOkpA f.eks. Helleneset. Spm.
fra medl. om om det er reklame for medlemskap i Bergen Klatreklubb i klatref6reren. Arsmotet
oppfordrer klubben til e bli flinkere til 5 informere om at som medlem stotter du rebolting,
trenerutvikling osv., men pipeker samtidig at det er viktig 6 respektere at man ikke kan nekte noen 5
klatre hvor som helst, og at informasjon utend6rs kan vere fors6plende.

TTMT / klatrine for personer med funksionsnedsettelse: Det utlyses ca. 60 millioner til flyktninger o.1.,

NKF-midler. Spm. fra medl. ang. klatring for barn og ungdom med ADHD fra USA med veldig godt
resultat: Er dette noe for BKK? Klubben mangler kapasitet per dags dato. Det er eksisterende
prosjekter allerede i BKK, men svert sprengt kapasitet. Representanter fra klubben jobber aktivt med
5 videreformidle den sprengte kapasiteten i forb. med utbygging av nytt anlegg i Myrdal. Det pipekes
av Srsmotet at behovet for nytt anlegg er pStrengende.

Sikkerhet/ulvkker: Det pdpekes at lite av smiulykker blir registrert. Oppfordring fra medl. orn at
kanskje vaktene m6 leres opp bedre i bruk av ulykkesregistreringen. Klubben arrangerer HMS-
samlinger med vakter/instruktorer. A skape lav terskel for 5 registrere smSulykker er en del av
formSlet med samlingene, i tillegg til 5 diskutere ting som har skjedd. Det pipekes av medl. som har
observert hendelser, at flere vakter gj6r en svert god jobb og forhindret ulykker. Det pSpekes
samtidig av et annet medl. at det med to bruddulykker i Bryggeriet ved slike ulykker bor sjekkes om
det er noe galt med anlegget. Begge bruddulykkene kan ha skyldtes feil pd anlegg, den ene skyldtes
delvis at det var skrudd en ketsj med kraftig pendelfall. Tiltak ble gjennomfprt etter begge ulykkene
som har vert. HMS-rutinene endres etter ulykker om nye tiltak er nodvendig. Spm. fra medl. om hva
som skal til for at Bergen Klatreklubb blir med i NKF sin sikringskortordning. Det pipekes av flere
medlemmer at spm. burde vart innsendt sak til irsmotet siden dette er en stor sak. Samtidig
oppfordrer flere medlemmer til at klubben bOr git inn for 6 awikle Klatrekortet og samarbeide med
NKF. Forslag om diskusjonsrunde ang. Sikringskortet/Brattkort/Klatrekortet etter motet. ArsmOtet
godkjenner forslaget.

Stipender: Spm. fra medl. om foredrag av Thomas Meling fra Peru. Foredrag kommer.

Arsmotet godkjente 6rsmeldingen. Merknadforslag/oppfordring fra medl. om 5 inkludere
handlingsplan for neste 5r / legge frem Srsplan for neste 6r for 6 fi styrt diskusjonen bedre.

5. Regnskap: 0konomiansvarlig i det sittende styret gjennomgikk regnskapet for 2015. Spm.fra medl. om
post 9001 og 9002: Hva kommer overskuddet av, n6r det satses s5 mye? Det er en del skjulte utgifter
til ungdomsgruppen, bl.a. slitasje/bruk av utstyr, bruk av hallareal. Den Okte satsingen er ogsi ny, s3
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6.

alt av utgifter er ikke kommet pA 2015. Spm.fra medl. om <Sum gjeld> i balansen: Er dette det
klubben skylder medlemmene i lin? Det tilbakebetales rundt 100 000 i iret til medlemmer i l5n, egen

oversikt er utarbeidet for medlemslSngivere som har gitt liin til byggingen av Bryggeriet. Det er ikke

med i papirene noyaktig tall pi hvor mye lin det gjenstir e tilbakebetale til medlemslingiverne.

ArsmOtet godkjenner regnskapet, et medl. pipeker at det fremlagte regnskapet er mye bedre enn

fjorirets.

lnnkomne saksforslag: ingen innkomne forslag utover ny lovnorm fra NIF

Dirigent gjennomgikk end ringene.

Det er bl.a. nytt at medlemskontingent m5 vere min. 100 kr. Det har den fOlgen for klubben at ikke

flere enn 5 medlemmer kan vere registrert pi samme familiemedlemskap, som koster 500 kr.

Medl. pipeker at det er gjort en endring i lovnormen som sier at man ikke er valgbar til styret som

ansatt / oppdragstaker med oppdragsavtale som kan anses for ansettelsesforhold. Dette skaper

problemer for klatreklubbene; i ytterste konsekvens kan det bety at styremedlemmer som vil holde

klatrekurs, mi soke ldrettskretsen om dispensasjon. Diskusjon p5 6rsmotet rundt tolkningen.
Arsmotet oppfordrer det kommende styret til 6 gjore en aktiv jobb ang. dette, tOlge opp, ta saken

videre med ldrettskretsen og be om klargjOring av tolkningen. Arsmotet er generelt negativt til
endringen i lovnormen, men erkjenner samtidig at bakgrunnen for vedtaket er god mtp. hensynet til
habilitet. Spm. fra medl. om muligheten for 6 jobbe for ekstraordinert mote i NIF for 6 fE omgjort
bestemmelsene / stemme over bestemmelsene.

ArsmOtet godkjenner lovnormen med merknader.

Spm.fra medlem om hvilke kanaler som skal brukes for 6 ta opp saker med styret utenom Arsmotet.
Medl. oppfordrer styret til 6 informere medlemmene om muligheten for 6 henvende seg til styret ang.

saker.

Medlemskontingent: Arsm6tet godtar 6 fortsette med samme medlemskontingent som tidligere.

Budsjett: @konomiansvarlig i det sittende styret gjennomgikk budsjettet for 201,6.lngen innvendinger

til budsjettet. Arsmotet godkjenner budsjettet for 2016.

Organisasjonsplan: Dirigent la frem at organisasjonsplan ikke er ferdig utarbeidet, men at den jobbes

med. Arsmotet oppfordrer det kommende styret til 5 gjOre ferdig dokumentasjonen. Det pipekes av

medl. at ldrettskretsen kan bistS styret i 6 f6 pd plass en organisasjonsplan, og at Bergens storste
idrettslag b6r ha en organisasjonsplan. Det p6pekes ogsi at det kommende styret raskt b6r starte
arbeidet med 5 f5 utarbeidet en ferdig organisasjonsplan for 2O\7, og at styret bOr fortsette 5 jobbe

for 6 bli mer transparent/synlig, og for mer 6penhet; Bergen Klatreklubb har svert mange

medlemmer, og en organisasjonsplan vil nok ogsi Oke oppslutningen rundt irsm6tet.

Arsmotet godkjenner at styret arbeider videre med 6 utarbeide en organisasjonsplan.

Valg av nytt styre, revisorer og neste irs valgkomit6: Dirigent la frem valgkomiteens forslag om 6 velge

samme styre som tidligere, med Martin Greve som arWaker til Marie Tamber, som ga seg i styret
gjeldende fra nyttir.
Arsm0tet velger Erik Faugstad som leder, Erik LOvby som nestleder og godkjenner valgkomiteens
forslag til valg av styremedlemmer:

Erlend Sunde

Caroline BOe

Marie Helen Sunde

Ove Landro

Siv Grasdalsmoen

Hans Petter Petersen

7.

8.

9.

10.
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Arsmotet godkjenner ogs6 valgkomiteens forslag til varamedlemmer:
Henriette Alsaker

Martin Greve

ArsmOtet godkjenner at styret utnevner representanter til ting oB moter.

Arsmotet godkjenner ogs6 forsl6tte revisorer Gisle Andersen og Gunnar Karlsen.

Arsmotet godkjenner forslaget til valgkomit6 for 2OL6:

Jaran Nordstrand (leder)

Maya Riise (medlem)

Morten Alskog (medlem)

Mads Lund-Fridell (varamed lem)

Protokoll

Referent

Protokoll
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