
 
  

Bergen Klatreklubb 

 
 
 
 
Referat Styremøte 09.01.2020 
 
Til stede: Caroline, Magnus, Ana, Ove, Erik, Ågot, Erlend 
Til stede fra administrasjonen: TK  
Meldt avbud: Mari, Henning, Endre 
Referent: Erik 
 

01-1 Valg av designbyrå for visuell profil og nye nettsider (TK) 
Bakgrunn: 
Profilkomitéen som ble opprettet i høst har hentet inn tilbud fra fire ulike designbyrå for å profilere 
klubben på en bedre måte. De ulike tilbyderne har variert i størrelse og arbeidsmetoder, og vi i 
komitéen har hatt møter med alle for å forklare oppdraget og bli bedre kjent med de som jobber der. 
Ved valg av byrå har vi vektlagt pris, erfaring, bakgrunn og imøtekommenhet. Oppdraget kan grovt 
sett deles inn i to deler:  
1) Lage visuell profil for klubben med profilhefte og regler for bruk av logo, fonter og 
fargesammensetning på ulike plattformer 
2) Designe og utarbeide nye nettsider for klubben 
Ut i fra møtene og tilbudene vi har fått har komitéen valgt OverHaus som foretrukket byrå fremfor de 
andre tre. Pristilbudet de kom med var på linje med de andre tre, og sjekk av referanser og erfaring til 
de ansatte i byrået gav et solid inntrykk av måten de jobber på. OverHaus gav også et veldig 
gjennomarbeidet tilbud og forståelsen av oppgaven fremstod klarere enn de andre byråene vi har vært 
i kontakt med. Arbeidet forventes å fullføres før sommeren 2020. Estimert kostnad for oppdraget er 
225 000,- men det bør også legges til grunn ekstra midler for å implementere den nye visuelle profilen 
på ulike flater som t-skjorter, skilt, fargevalg i anleggene osv. 
Profilkomitéen vil presentere bakgrunnen for arbeidet og gjennomgå valget av byrå på neste 
styremøte i en egen presentasjon. 
 
Vedtak: 
Styret i Bergen Klatreklubb vedtar at klubben velger OverHaus som designbyrå for utarbeidelse av 
visuell profil og nye nettsider til klubben. Kostnadsrammen for arbeidet er 300 000,- 
 
 
 
 
 


