
Årsmøte Bergen Klatreklubb  17. juni 2020 

Årsmøte 2020 
Bergen Klatreklubb 

Saksliste
1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge dirigent(er).

3. Velge protokollfører(e).

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5. Godkjenne innkallingen.

6. Godkjenne saklisten.

7. Godkjenne forretningsorden.

8. Behandle idrettslagets årsberetning.

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning.

10. Behandle forslag og saker.

a) Tildeling av prokura og signaturrett
b) Presentasjon av strategiplan
c) Gi styret fullmakt til finansieringsløsning

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å
fastsette treningsavgifter. 

12. Vedta idrettslagets budsjett.

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14. Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
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Sak 8 Årsmelding 2019 for Bergen Klatreklubb 
Styrets sammensetning i 2019 
Erik Faugstad (Leder, førere) 

Ove Landro (Nestleder, økonomi) 

Caroline Bøe (Styremedlem, utvikling av ny klatrehall) 

Erlend Sunde (Styremedlem, utendørs) 

Ana Cascante (Styremedlem, HMS) 

Endre Sandø Evensen (Styremedlem, hallansvarlig) 

Henning Johansen (Styremedlem, klubbutvikling, satsingsgruppen) 

Ågot Caroline Nilssen (Styremedlem, kommunikasjon, vindturbiner) 

Mari Christine Johnsen (Varamedlem, sosialt) 

Magnus Kvamme (Varamedlem, barn og ungdom) 

 

Varamedlemmene har deltatt i styreaktiviteten på lik linje med de ordinære 
styremedlemmene.  

 
 
Sosialt / samlinger / arrangementer 
På den sosiale fronten ble det holdt en bokpresentasjon av Klatrebibelen i mai i Bryggeriet. 
Det ble arrangert et medlemsmøte i juni, der Gunnar Karlsen og Odd Magne Øgreid holdt 
foredrag om uteklatring i Bergen før styret fikk presentert planene for Arena Nord.  

Pinseturen gikk i år til Sogndal, med klatring på Kvam. Overnatting på Sogndal 
Folkehøyskole, som ble et fint samlingspunkt på kveldene spesielt rundt bålplassen ute.  

Det ble holdt (nesten) månedlig klatrepils på Røverdatter pub der betatips ble utvekslet og 
planer for neste klatretur ble lagt!  

28. November holdt Pete Whittaker foredrag på Inside Vaskerelven med ca. 70 fremmøtte. 

Sosialkomiteen inviterte også til filmkveld; en gang i Bryggeriet og en på Forum kino! På 
Forum ble ReelRock14 vist - med 270 forhåndssolgt billetter! Før filmen presenterte Erlend 
fremgangen i arbeidet rundt den nye klatrehallen i Arena Nord.  

14.desember var det duket for julebuldring og julebord. Julebordet ble for 5. året på rad holdt 
i Lyngbø klubbhus! Her var det stort oppmøte, ca 120 gjester! Kvelden startet med et 
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musikalsk innslag av Hanif Kawouski etterfulgt av noen ord fra styreleder. Jostein Haavik 
holdt damenes tale til stor jubel og latter fra salen. Rolf Nord ble hedret for 20 år med 
frivilliginnsats for klubben! Tilslutt holdt Odd Magne quiz, før det ble vill dansing da Second 
go spilte! 

Innendørs / drift 

Bergen Klatreklubb står for driften av to klatrehaller: Bergenshallen, som har tauklatring og 
et lite buldrerom, og Bryggeriet, som kun har buldring og diverse annet (slynger etc.). I 
Bergenshallen disponerer vi kommunens lokaler, mens i Bryggeriet leier vi lokalet privat og 
eier veggene.  

Begge hallene har sprengt kapasitet i kjerneåpningstidene, og klubben har satt i gang arbeid 
med å utvide kapasiteten både når det gjelder buldre- og tauklatretilbudet. Klubbens tilbud i 
Bergenshallen er fra kommunens side planlagt lagt ned for å flyttes til Arena Nord/Myrdal 
Idrettspark i Åsane i 2020. Byggeplanene for hele anlegget ble vedtatt i slutten av 2018 og 
Tjelmeland Friksjon signerte kontrakt med Arena Nord i februar i 2019. Klubben har gjennom 
hele 2019 jobbet tett sammen med Tjelmeland for å prosjektere og utarbeide et komplett 
klatresenter som kan tilby ledklatring, buldring, speedklatring, kursvegger, barneklatring og 
paraklatring fordelt på en klatreflate på over 3000 kvadratmeter. Målet er ganske enkelt å 
lage den største og beste klatrehallen i Norden, og med Tjelmeland på laget er Arena Nord 
og Bergen Klatreklubb på riktig vei. Grunnarbeidet for anlegget ble ferdigstilt mot slutten av 
året og Tjelmeland Friksjon er nå i gang med bygging av klatrevegger i anlegget. Planlagt 
åpning er i løpet av høsten 2020.  

Trond Kristian Kalstø har jobbet som adminstrativ ansvarlig i klubben i en 75% stilling (100% 
fra august 2019). Petter Vestly jobber som teknisk ansvarlig for Bryggeriet og Bergenshallen 
i en 80% stilling. I tillegg har klubben ansatt Rodica Ionas som renholder i 55% stilling. Om vi 
legger sammen de faste ansatte med arbeidet som gjøres av klatreinstruktørene i klubben 
så sysselsetter klubben rundt 5 årsverk. 

Bergenshallen fungerer fremdeles som Bergens største tauklatrehall, til tross for alder og 
generell slitasje. Begge klatrehallene driftes i stor grad på dugnad av klatrere i miljøet. Dette 
gjelder både jobb som resepsjonist/klatrevakt og omskruing, samt forskjellig sporadisk 
arbeid. Betydningen denne dugnaden har for klubben, kan ikke overvurderes.  

I Bryggeriet har det vært stor aktivitet gjennom hele året, og deler av veggarealet har blitt 
bygget om samtidig som ny madrass ble installert i februar 2019. Det var stor 
dugnadsaktivitet gjennom tre hektiske uker der den gamle madrassen ble kastet ut, vegger 
ble sparklet, pusset og bygget om. Hele anlegget fikk også et nytt strøk med maling i nye 
farger før madrassen ble puslet sammen og installert. Årskortholdere i Bryggeriet fikk 
forlenget sitt årskort med en periode på tre uker på grunn av denne oppussingsperioden. 

Petter Vestly har jobbet med å bedre organisering av omskruingsarbeidet, spesielt i 
Bryggeriet, for å sikre kvalitet og at det jevnlig kommer opp nye problemer på alle nivåer. Det 
er arrangert workshoper for å inkludere flere i den dugnadsbaserte rutesettingen og det er 
blitt kjøpt inn mange nye klatretak og volumer for å få større variasjon i rutesettingen. Petter 
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har også sammen med Jon Solberg Høyland holdt ruteskruerkurs i høst med 8 deltakere 
som alle har blitt ivrige bidragsytere når det gjelder ruteskruing i Bryggeriet.  

De mer en 25 personene som utfører relativt fast dugnad, samt alle våre instruktører, samles 
jevnlig for å utveksle erfaringer samt gjennomgå førstehjelps- og HMS-opplæring. Ved å leie 
inn profesjonelle skruere til omskruing i hallene ønsker klubben å heve nivået på rutene som 
tilbys til publikum, samt å øke kompetansen til våre lokale ruteskruere som gjør en stor 
innsats på dugnad. Pierro Debois var var med på omskruing i Bergenshallen i januar og 
august og Daniel Olausson var med og skrudde buldreproblemer i Bryggeriet i forbindelse 
med julebuldringen. Tilbakemeldingen fra medlemmene på kvaliteten på rutene og 
buldreproblemene var overveiende positiv. Pierro var også sammen med sin kollega Yann 
Leboulanger ansvarlig for skruing av nye buldreproblemer i Bryggeriet etter oppussingen i 
februar.  

I august 2019 ble det åpnet opp et nytt buldresenter på Laksevåg, og omtrent på samme tid 
åpnet Fantoft opp en ny klatrevegg i sine lokaler. Disse nyetableringene har ført til noe 
mindre trafikk i våre anlegg og kapasiteten har bedret seg noe, men det er fremdeles stort 
behov for mer innendørs klatreflate i Bergen så klubben ser frem til at den nye hallen i 
Åsane åpner opp senere i år. 

Brattkorttester blir arrangert på lørdager i Bergenshallen etter forespørsel, og det er 
innføringskurs i hallen stort sett hver helg i vår/høstsemesteret. 

 

Rekruttering daglig leder 

Det ble satt i gang en ansettelsesprosess på høsten for å finne en daglig leder som kan 
være med og bygge opp en større organisasjon med tanke på å drive klubben videre. 

Klubben har vokst betydelig de siste årene, og med åpning av klatrehallen i Åsane om bare 
ett år, blir oppgaver som økonomistyring, HR og personaloppfølging, nyansettelser m.m. 
vanskelig å følge opp tilfredsstillende av styret i fremtiden. Derfor ble det lagt spesielt vekt på 
å finne noen med solid erfaring og kvalifikasjoner innen disse områdene. Vedkommende tar 
over ansvaret slik at både styret og øvrige ansatte kan fokusere helhjertet på å gjøre 
klatretilbudet i Bergen så godt som mulig. 

Etter en spennende runde med intervjuer og mange gode kandidater, ble Remi Småland 
ansatt som daglig leder i Bergen Klatreklubb, med inntredelse i mars 2020. Remi er en 
lidenskapelig og erfaren klatrer som også har sterk faglig bakgrunn som leder i en stor 
bedrift gjennom mange år. 

 

Barn / ungdom 

Klubben har tilbud for ungdom og barn i de to hallene våre. Ungdomsgrupper i 
Bergenshallen mandag, tirsdag og torsdag mellom 1630-1830 med 12 deltakere og to 
instruktører på hver av de tre gruppene i alderen 12-16 år. I Bryggeriet er det fire 
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barnegrupper for barn i alderen 6-11 år og to ungdomsgrupper for ungdommer mellom 12-16 
år. Barne- og ungdomsgruppene i Bryggeriet har treninger på mandager, onsdager og 
torsdager i tidsrommet 1630-1900. Det blir arrangert uteaktivitet i utendørssesongen både 
for klatre- og buldreungdommen. 

Juniorgruppen (tidligere Satsningsgruppen) har hatt 14 deltakere på vårsemesteret og 14 
deltakere høsten 2019 som alle har jobber målrettet mot nasjonale og internasjonale 
konkurranser. De trener organisert med god oppfølging av trenere i begge hallene, med 
fellestrening 3 dager i uken gjennom semesteret, tirsdag på Bryggeriet, onsdager og 
fredager i Bergenshallen. Linn Karin Stendal har hatt hovedansvar for gruppen gjennom 
2019 sammen med 4 gode trenere. Det foregår samtidig en økt satsing på denne gruppen 
for å heve nivået gjennom tettere oppfølging av enkeltutøvere og kompetanseheving blant 
trenerne i klubben. Det blir organisert reiser til nasjonale konkurranser og regionale 
samlinger med støtte fra klubb og foresatte.  

Det er fremdeles stor etterspørsel for barne- og ungdomsaktiviteter i klatreveggen. Flere 
hundre barn og ungdommer står på venteliste til de forskjellige gruppene våre, og klubben 
har ikke hallkapasitet til så mye organisert aktivitet som vi ønsker.  

Det ble avholdt 3 klatrecamper på sommeren. Klatrecampene er ukeslange utendørs 
arrangement for ungdom over 12 år som enten er helt ferske eller kan klatre allerede. 
Klatrecampene er et populært tilbud som klubben har hatt nå i over ti år. 

Våren 2019 ble det også avholdt Regionssamling for ungdom med 34 deltakere fra hele 
vestlandet. Samme helg ble det også avhold VestlandsCup for barn og unge i Bryggeriet. 

Prosjekter 

Bergen Klatreklubb har flere prosjekter som mottar støtte og ressurser fra ulike fond og 
aktører. 

Møte med veggen er et prosjekt som når ut til personer som har psykiske lidelser og/eller 
rusproblemer og som ønsker en aktivitet som både gir mestringsfølelse og sosial arena. 
Prosjektet går i hovedsak ut på å tilby gratis tilpassede innføringskurs på våren og høsten til 
personer som passer målgruppen. I tillegg har gruppen som allerede har fått 
klatrekort/Brattkort et tilbud om gratis klatring to ganger i uken på dagtid (tirsdager og 
fredager) under ledelse av en instruktør. Tilbudet om gratis klatring gjelder året rundt. 
Klubben er stolte av å være med og tilby denne typen aktivitet og at vi har ressurser med 
riktig kompetanse. Møte med veggen er forøvrig en forlengelse av et prosjekt som klubben 
har holdt gående sammen med Solli DPS siden 2008, og Solli DPS er med og støtter 
prosjektet økonomisk.  

På Fysak Allaktivitetshus har klubben siden 2016 stilt opp med instruktører til ukentlig sikring 
av utviklingshemmede som ønsker klatring som aktivitetstilbud. Bergen Kommune støtter 
dette prosjektet med midler til gjennomføring. I Bergenshallen har klubben siden våren 2014 
tilbudt klatring for personer med funksjonsnedsettelse på fredager. Initiativtager og 
hovedinstruktør er Siren Greve. Bergen Kommune og Norges Klatreforbund har støttet 
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prosjektet økonomisk. Tilbudet består i at klubben stiller med to instruktører og det blir 
skrudd opp tilpassede grep og ruter. Det stiller mellom 4-6 faste deltakere hver fredag. 

Klubben er også med på LIM-prosjektet til Slettebakken Skole. LIM står for Lekser-Idrett-Mat 
og er et tilbud for elever fra 2-7. trinn på Slettebakken skole etter skoletid. Elevene kan velge 
mellom forskjellige aktiviteter hver ukedag (turn, ishockey, basket, klatring, vektløfting etc.) 
og de blir fulgt opp av instruktører og lærere som hjelper til. Etter aktiviteten får elevene litt 
mat og tid sammen med lærere til å gjøre lekser. Prosjektet blir støttet av Idrettsrådet i 
Bergen og Bergen Klatreklubb er med videre på prosjektet i 2020. 

Mentorordningen er et prosjekt som ble startet høsten 2017 og som har fortsatt frem til 2020. 
Målet med prosjektet er å få etablert et ungt miljø i Bergen for utendørsklatring på naturlige 
sikringsmidler. Bergen Klatreklubb har mottatt midler fra Norges Klatreforbund til prosjektet. 
Klubben planlegger å fortsette med Mentorordningen også i 2020. 

BKKs engasjement i vindkraftsaken 
Bergen Klatreklubb deltok på regionalt innspillsmøte i regi av Olje og energidepartementet 
(OED) og NVE i Bergen torsdag 23. mai 2019 i forhold til nasjonal ramme for vindkraft. Etter 
møtet publiserte BKK en artikkel på egne nettsider og egen Facebook-side – med 
utgangspunkt i informasjon fra møtet. Denne saken ble linket opp flere steder, blant annet på 
norsk-klatring.no. 

BKK tok kontakt med Hardanger Fjellklyvarlag, DNT fjellsport Kvinnherad, DNT fjellsport 
Bergen, Uskedalen IL sin klatregruppe og Haugaland Klatrelag angående høringsinnspill til 
nasjonal ramme for vindkraft. BKK utarbeidet et høingsinnspill fra klubben som ble sendt 
innen fristen. Dette ble referert til i NKFs høringsinnspill. 

Over 5000 høringssvar ble sendt til Olje- og energidepartementet, og nå har regjeringen 
droppet nasjonal ramme for vindkraft. 

 

Medlemmer 
Det var 1616 medlemmer i 2019. Dette er et lite fall fra året før. 

Etter åpningen av bryggeriet i 2013 så vi en nær dobling av antall medlemmer, til 1452 stk. I 
de påfølgende årene har det økt jevnt, frem til 1745 medlemmer i 2018. 

 

Kurs  

Klubben arrangerer ukentlig kurs av forskjellig slag, både for nybegynnere og viderekomne, 
og både i Bergenshallen (tauklatring) og i Bryggeriet (buldring). 

Innføringskurs i tauklatring ble arrangert i Bergenshallen nesten hver helg i 
åpningsperiodene (17 på vårsemesteret, 14 på høstsemesteret). Innføringskurset er for 
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nybegynnere og det er 12 plasser og to instruktører på hvert kurs. Alle innføringskursene i 
2019 var helt fulle. For høsten 2019 ble det satt opp tre instruktører på hvert kurs for å 
rekruttere nye instruktører som kan være med og bidra når den nye hallen i Åsane starter 
opp. 

Det ble holdt to klatreleder inne-kurs (april og oktober) og ett Trener 1-kurs (november). I 
tillegg ble det avholdt kameratredningskurs samt førstehjelpskurs for våre frivillige vakter og 
instruktører. 

I Bergenshallen ble det holdt en progresjonsgruppe i klatring over 10 økter på 
vårsemesteret. Trener for progresjonsgruppen var Jon Solberg Høyland. 

 

Utendørs 
Bolting og utvikling 

I 2019 har det blitt registrert mange nye ruter i rutedatabasen til Bergen Klatreklubb. Det har 
blitt lagt til 2 nye felt, Tunnellveggen på Marikoven (Askøy) og Kjereide (Sotra). Det er 
spesielt mange nye ruter på det nye klatrefeltet, Kjereidet, hvor det er 54 ruter og prosjekter i 
rutedatabasen. Dette gjør Kjereidet til et av de større klatrefeltene i regionen. Det ble avholdt 
åpningssamling på Kjereidet hvor det var rundt 20 klatrere som deltok. I tillegg er det gått en 
hel del ny ruter på allerede etablerte felt. Figur 1 viser registrerte førstebestigninger i 
rutedatabasen de siste 10 år. I 2019 fortsatte oppsvinget vi så i 2018. I tillegg er det flere 
klatrefelt på gang som vil bli gjort tilgjengelig i året som kommer. Klubben har støttet 
utviklingen av klatrefeltene med bolter og utstyr. 

 

Figur 1. Antall førstebestigninger registrert i rutedatabasen til Bergen Klatreklubb de siste 10 
år. Totalt og fordelt på boltede og naturlig sikrede ruter. Hentet fra database mars 2019. 
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Klubben har også et system som gjør det mulig å opprette bruker og ticke ruter i 
rutedatabasen. I 2019 ble det registrert 981 bestigninger i rutedatabasen. Dette er en klar 
økning i antall registrerte bestigninger sammenlignet med de to siste årene (680 i 2018, 522 
i 2017). I tillegg til ruteklatring har klubben et samarbeid med «Buldreinfo.com» hvor det er 
mulig å legge ut info om buldring og ticke bulder i Bergensregionen. 

Det er verdt å nevne at i 2019 fikk en av de ordentlig harde rutene i Loddefjord, «Lenger opp 
i rectum» 9/9+, sin første repetisjon av styremedlem Endre! Ikke lenge etter fikk også Leo 
gått ruten. 

Rebolting 

Det har også blitt gjennomført en del rebolting i 2019. På sommeren ble det gjennomført en 
reboltingsdugnad på Estviken klatrefelt, og det meste av rutene er nå reboltet og feltet er lagt 
til i rutedatabasen. Her ble det også gitt opplæring slik at flere har kompetanse og kan bidra i 
framtidig reboltingsarbeid. I tillegg har det blitt reboltet enkeltruter på andre etablerte 
klatrefelt, bla. i Loddefjord og på Alteret. 

Loddefjordsamling 

I oktober ble det arrangert “Loddefjordsamling”, hvor klubben leide aggregat og sørget for 
flombelysning av klatreveggen. Dette var en flott happening og det var over 20 personer som 
deltok.  

 

Utvikling anlegg 
Styret og klubben har som kjent jobbet tett med Tjelmeland Friksjon i forbindelse med 
planlegging av klatreanlegget i Arena Nord. 

Slettebakken 

I tillegg til Arena Nord, har styret jobbet aktivt for å beholde klatretilbudet på Slettebakken. 
På Slettebakken ble vi tidlig i 2019 invitert med inn i “Slettebakkenalliansen”, som jobber for 
å få realisert et større idrettsanlegg/hall på Slettebakken. Alliansen består av en gruppe 
idrettslag og/eller stiftelser som holder til på Slettebakken i dag, inkludert Gimlehallen, 
Turnkassen, Bergens Turnforening (Turnhallen), Sportsklubben Trane og Bergen 
Klatreklubb. Det har blitt jobbet tett opp mot kommunen, og framdriften i prosjektet har vært 
god. Klatreklubben har blitt forespeilet en arealdel som vil gi muligheter for å bygge både en 
klatrehall tilsvarende Bergenshallen, og et større buldreanlegg. Dette vil bli et privat anlegg 
hvor klubben vil eie en del av anlegget. 

 

Sikkerhet / ulykker 

Arbeidet med sikkerheten i Bergen klatreklubb har også i 2019 i hovedsak vært rundt driften 
av hallene våre. 
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I 2019 ble det registrert 15 ulykker og nestenulykker i vårt ulykkesregister. 8 av disse kan 
betraktes som relativ alvorlig hvor lege/ legevakt var involvert og en veldig alvorlig 
nestenulykke. To av hendelsene som ble rapportert inn knytter seg til aktivitet utendørs. 

Flere av disse ulykken kom helt eller delvis pga tilstanden på madrassen i Bryggeriet som 
førte til at styret i klubben holdt Bryggeriet stengt frem til madrassen ble byttet ut i februar 
2019. 

Bergen Klatreklubb oppfordrer alle medlemmer til å registrere eventuelle ulykker og 
uønskede hendelser til oss. 

Det er i NKFs ulykkesregister registrert 9 ulykker fra Bergensområde. Disse ulykkene er i 
hovedsak knyttet til buldring innendørs. 

 

 

Konkurranse  
Årets Noregesmester på led er frå Bergen og heter Leo Boe. Det er svært gledelig at det har 
løsnet etter flere år med skader og sykdom.  

Juniorene våre har hevdet seg skarpt nasjonalt og vi vil trekke frem Pernille Birkeland Seter 
sitt sølv i buldring under Nordisk mesterskap som ekstra gledelig.  

Som arrangører har vi gjennomført VestlandsCupen sammen med Sogndal, Haugesund og 
Bratte Rogaland. 

Ana Cascante har sågar tatt på seg å lede organiseringa av Vestlandscupen.  

Vi har etablert et rekruttlag med sju utøvere.Dette skal gjere overgangen mellom vårt vanlige 
klatretilbud og det å satse på konkurranse.  

 

 

Klubbutvikling 

Det har blitt jobbet systematisk for å oppdatere klubben sin strategiplan for dei neste åra. I 
arbeidet har x medlemmer og to representanter fra administrasjonen samarbeidet for å 
ivareta, men også prioritere satsningsområdene som klubben skal jobbe mot de neste 
årene. Dette legges frem som et eget dokument.  

Marie Tamber har fått plass på “trenerløftet” 2020. Dette innebærer tett oppfølging av 
olympiatoppen og er ei fjør i hatten for både ho og oss. 

Klubben stilte med åtte deltakere på den nasjonale kometansehelgen i Bodø. Bergen 
Klatreklubb bidro også med en egen workshop ledet av Linn Karin Stendal, godt hjulpet av 
Marie Tamber. 
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Arbeidet med utdanningsplan og kurs for “skruere” har starta og den første piloten ble 
gjennomført høsten 2019. Målet er at vi på sikt skal kunne stimulere til at enda flere får 
interesse for å skru ruter og buldre, samt at nivået vårt skal bli enda bedre.  
 

Stipender 
BKK deler årlig ut prosjektstipender med mål om å stimulere til sportslige og faglige 
prestasjoner innen klatring. De siste årene er det delt ut stipender for både ekspedisjoner og 
konkurranseklatring. I 2019 fikk Sindre Mauland og Leo Bøe stipend for å utøve 
sportsklatring og Thomas Meling fikk midler til ekspedisjonsstipend. På grunn av uforutsette 
hendelser benyttet ikke Thomas seg av stipendet. 

 

 

 

 

 

Påfølgende sider: Økonomisk kommentar og deretter årsregnskap for 2019 (sak 9) 
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Regnskap 2019 
Regnskapsåret 2019 har gått mer eller mindre som budsjettert på forhånd, og klubben endte 
opp med et underskudd på 374.708,- (budsjettert underskudd 717.167,-). Hovedgrunnen til 
at underskuddet er mindre enn budsjettert er at hele kostnaden av den nye madrassen i 
Bryggeriet ble lagt inn i budsjettet, mens i regnskapet er kostnaden knyttet til madrasskjøpet 
avskrevet over en periode på tre år. Ansettelse av daglig leder og hovedtrener som ble 
budsjettert med i 2019 kom heller ikke på plass i løpet av regnskapsåret. 

Total omsetning i 2019 ble på 4,56MNOK, mot rekordomsetning i 2018 på 5,15MNOK. 
Nedgangen i omsetningen skyldes i hovedsak to ting: 

 

● 170.000 mindre inntjening på klatreavgift, månedskort og årskort i perioden 
januar-februar 2019 sammenlignet med samme periode i 2018 på grunn av 
stenging/oppussing av Bryggeriet. Ut i fra regnskapstallene ser det ikke ut som 
oppussingen har generert høyere inntekter for klubben, men dette kan skyldes at 
kapasiteten i Bryggeriet har vært sprengt i lengre tid. Årskortholdere i Bryggeriet fikk 
alle forlenget årskortet sitt med 3 uker i perioden Bryggeriet var helt stengt. 

 

● På grunn av økt konkurranse fra blant andre aktører ser vi også en nedgang i antall 
solgte årskort i Bryggeriet (18%), antall kombinerte årskort (34%), antall månedskort i 
Bryggeriet (13%) samt drop-in for medlemmer av klubben (19% i Bryggeriet og 4% i 
Bergenshallen) om vi sammenligner tallene fra 2019 med tallene fra 2018. Antall 
drop-in for ikke-medlemmer har økt litt i samme periode (6% i Bryggeriet og 14% i 
Bergenshallen). Mesteparten av nedgangen i besøkstallene i anleggene har skjedd i 
perioden september-desember 2019, samtidig som Bergen Klatresenter åpnet opp 
og Fantoft fikk ny klatreavdeling. 

 

2019 ble et rekordår når det gjelder utgifter for klubben, med totale utgifter på 4,97 MNOK. 
Hovedårsaken til de rekordhøye utgiftene er knyttet til den omfattende oppussingen av 
Bryggeriet samt økte utgifter knyttet til kompetanseheving av ansatte, trenere og instruktører. 
Lønnskostnadene har også økt i klubben det siste året, med flere instruktører og mer lønnet 
arbeid til blant annet omskruing. Prosessen med å anskaffe daglig leder til klubben medførte 
også en del utgifter. 

 

I forbindelse med etablering av Bryggeriet i 2014 fikk klubben et rentefritt lån fra 
enkeltmedlemmer i klubben på om lag 900.000,-. Med årene har dette lånet blitt betalt ned, 
enten i form av rabatterte årskort eller som årlige nedbetalinger til långiverne. I 2019 ble det 
besluttet av styret i klubben at økonomien nå var såpass god at hele det resterende 
lånebeløpet kunne nedbetales til resterende långivere, totalt 355 713,-. Mye av grunnlaget 
for den gode økonomien i klubben har vært etableringen av Bryggeriet, så klubben er veldig 
takknemlig for de enkelte långiverne som hjalp til for å realisere disse planene. 
 

I 2019 brukte klubben ca. 282.000 på klatretak, 117.000 på bolter og verktøy til bolting 
utendørs og 97.000 på klatreutstyr (sko, seler, slynger etc.) 
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Bergen Klatreklubb

Resultatregnskap

Note 2019 2018

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt 1 91 475 98 825
Annen driftsinntekt 1 4 468 852 5 056 811
Sum driftsinntekter 4 560 327 5 155 636
Driftskostnader
Varekostnad 581 663 406 457
Lønnskostnad 2 2 599 011 2 204 754
Avskrivning på varige driftsmidler 3 108 077 31 052
Annen driftskostnad 1 685 143 1 071 703
Sum driftskostnader 4 973 894 3 713 966
DRIFTSRESULTAT (413 567) 1 441 670

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt 36 981 28 033
Annen finansinntekt 2 903 2 861
Sum finansinntekter 39 884 30 894
Finanskostnader
Annen rentekostnad 1 025 560
Annen finanskostnad 0 419
Sum finanskostnader 1 025 980
NETTO FINANSPOSTER 38 859 29 914

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD (374 708) 1 471 584

Skattekostnad på ordinært resultat 0 0

ORDINÆRT RESULTAT (374 708) 1 471 584

ÅRSRESULTAT (374 708) 1 471 584

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital (374 708) 1 471 584
SUM OVERF. OG DISP. (374 708) 1 471 584

Årsregnskap for Bergen Klatreklubb Organisasjonsnr. 980435040
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Bergen Klatreklubb

Balanse pr. 31.12.2019

Note 31.12.2019 31.12.2018

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Maskiner og anlegg 3 708 279 354 208
Sum varige driftsmidler 708 279 354 208
SUM ANLEGGSMIDLER 708 279 354 208
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer 6 400 12 215
Andre kortsiktige fordringer 31 103 165 685
Sum fordringer 37 503 177 900
Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 962 532 4 823 627
SUM OMLØPSMIDLER 4 000 035 5 001 528
SUM EIENDELER 4 708 314 5 355 736

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 4 4 014 353 4 389 060
Sum opptjent egenkapital 4 014 353 4 389 060
SUM EGENKAPITAL 4 014 353 4 389 060

GJELD
LANGSIKTIG GJELD
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 355 713
Sum annen langsiktig gjeld 0 355 713
SUM LANGSIKTIG GJELD 0 355 713
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 30 516 23 350
Skyldig offentlige avgifter 131 240 102 834
Annen kortsiktig gjeld 532 210 484 779
SUM KORTSIKTIG GJELD 693 966 610 963
SUM GJELD 693 966 966 676
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 4 708 319 5 355 736

Årsregnskap for Bergen Klatreklubb Organisasjonsnr. 980435040
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Klatreklubb

Balanse pr. 31.12.2019

Note 31.12.2019 31.12.2018

64"Å
Erik Faugstad
Styrets leder
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Nestleder

Erlend Sunde Caroline Roxane

nte De Q

roline Nilssen

for Bergen Klatreklubb . 980435040
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Bergen Klatreklubb

Noter 2019

Note 1 - Salgsinntekt

Note 1 - Spesifikasjon av inntekter
   2019 2018

Tilskudd
3441 Andre tilskudd  172 877 211 591
3443 Tilskudd fra NIF jf. ExtraStift 0 0
3444 Støtte fra Norges Klatreforbund 0 0
3445 Støtte Norges Idrettsforbund og  74 693 127 051
3446 Barne og ungdomsmidler 2017 B 0 0
3447 Norges Klatreforbund tilskudd  50 714 130 713
3448 Barne og ungdomsmidler Bergen   71 357 98 835
Sum tilskudd   369 641 565 190

3450 Moms kompensasjon 241 664 191 592
Sum momskompensasjon 241 664 191 592

Operasjonelle inntekter
3100 Salgsinntekt 16 400 11 450
3120 Salg fører 75 075 76 725
3140 Sponsormidler          0 10 650
3600 Utleie utstyr 53 888 54 102
3610 Hall leie   6 950 9 820
3900 Klatreavgift         961 859 1 132 647
3901 Brattkort   9 620 5 240
3902 Årskort          980 954 265 109
3903 Halvårskort              4 400 5 500
3904 Månedskort 96 604 122 310
3910 Kursinntekter          550 646 617 280
3920 Medlemskontingent          502 375 453 414
3930 Instruksjon/topptauaktiviteter            96 750 14 100
3935 Deltakeravgift grupper          469 030 517 400
Sum operasjonelle inntekter       3 824 551 4 295 747

Andre inntekter
3961 Grasrotandel 27 270 16 224
3999 Diverse inntekter 97 200 86 884
Sum andre inntekter          124 470 103 108
Sum inntekter        4 560 327 5 155 636

Noter for Bergen Klatreklubb Organisasjonsnr. 980435040
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Bergen Klatreklubb

Noter 2019

Note 2 - Lønnskostnad
Note 2 - Lønn

Selskapet har hatt 4 årsverk i regnskapsåret.

I år I fjor
Lønn 2 052 795 1 770 386
Arbeidsgiveravgift 299 208 250 127
Pensjonskostnader 15 119 14 797
Andre lønnsrelaterte ytelser 231 889 169 444
Totalt 2 599 011 2 204 754
Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og
har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven.

Ytelser til ledende personer I år I fjor
Ytelser til daglig leder 461 133 395 085

Note 3 - Avskrivning på varige driftsmidler

Avskrivninger I år

Buldrevegg

IB 2019 354 208
-Avskrivninger 31 052
UB 323 156

Buldremadrass

IB 462 147
- Avskrivninger 77 025
UB 385 123

Noter for Bergen Klatreklubb Organisasjonsnr. 980435040

Side 18 av 28



Bergen Klatreklubb

Noter 2019

Note 4 - Annen egenkapital

Note 4 - Annen egenkapital

Annen egenkapital per 01.01.19 4 389 060
Årets resultat -74 708
Annen egenkapital per 31.12.19 4 014 352

Noter for Bergen Klatreklubb Organisasjonsnr. 980435040
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UTTALELSE TIL REGNSKAPET FOR BERGEN KLATREKLUBB 2019

Vi har revidert årsregnskapet for Bergen Klatreklubb i henhold til Regnskaps- og

revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komite, kapittel 4.

Årsregnskapet for regnskapsåret 2019 viser et underskudd på kr 3747Ot8,-

Vi har utført følgende revisjonshandlinger:

- hatt gjennomgang med Økonomiansvarlig og stilt kritiske spØrsmål

- gjennomført bilagskontrollved å bla gjennom bilag

- gjennomgått spesifisert hovedbok for kontroll av transaksjoner
- rimelighetsvurdert bokføringer på ulike konti opp mot aktiviteter og klubbens drift
- gjennomgått oversikt over lønnsutbetalinger, arbeidsgiveravgift og skattetrekk og

avstemt dette mot hovedbok
- kontrollert avstemming bank
- kontrollert reskontroføring av utgående faktura
- gjennomgått bankutskrifter for kontroll av transaksjoner

Vi har ikke avdekket noen feil eller mangler i regnskapet.

Vi mener at dokumentasjonen for regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med idrettens
regnskapsbestemmelser, og vi mener at årsregnskapet for 2019 kan fastsettes som Bergen

Klatreklubbs årsregnskap for 2019

Bergen, 11. mars 2020

qå/p &n&ruø,
u cirl"Andersen

Revisor 7 Revisor 2
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Sak 10 Forslag og saker 

a) Forslag om tildeling av signaturrett og prokura: 

Signaturrett tildeles styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. 

Prokura tildeles styrets leder, styrets nestleder og daglig leder hver for seg. 

b) Presentasjon av strategiplan 

c) Forslag fra styret om opptak av lån og leasingavtale: 

Bakgrunn: 
Bergen Klatreklubb har i mange år hatt god økonomi og brukt overskudd fra driften til 
å bygge opp en solid egenkapital som kunne brukes til investeringer i nye anlegg. 
Som følge av behov for betydelige investeringer i forkant av åpningen av 
klatresenteret i Arena Nord samtidig med redusert aktivitet og inntjening pga korona 
ser vi at denne egenkapitalen blir redusert mer enn originalt budsjettert i løpet av 
2020. For å sikre at vi har tilgjengelige midler til å gjøre de nødvendige 
investeringene til åpningen av det nye anlegget ønsker Bergen Klatreklubb dermed 
godkjenning av årsmøtet for å ta opp lån for å kjøpe to lifter og en 
ultralydvaskemaskin til klatregrep ved behov.  

Formål: Finansiere utstyr til Arena Nord: To lifter og en ultralydvaskemaskin til 
klatregrep. Lydanlegg: For å unngå stor investering i lydanlegg og skjermer har vi og 
fått leasingtilbud på dette gjennom Lindbak. 

Betingelser: 
Tak lånesum: 1.250.000,- 

Nedbetalingstid: 5 år 

Eiendelene pantsettes. 

Lånet tas opp i Sparebanken Vest eller Brage 

Styret får fullmakt til å vurdere leasing eller lån. 

Egenkapital: 20% 

Leasingavtale med Lindbak: kr 10.000,- pr.mnd. fra 1. februar 2021. 

Styrets forslag til vedtak: 
Forslaget godkjennes. 
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Sak 11 Fastsetting av medlemskontingent 
Styret foreslår å beholde medlemskontingenten på 300,- for enkeltmedlemmer voksen, 200 
for barnemedlemskap. Det tilbys forsøksvis rabatt for familiemedlemskap. 

 

Sak 12 Budsjett for 2020 (påfølgende vedlegg) 
 

Sak 13 Organisasjonsplan (påfølgende vedlegg) 

 

Sak 14 Valg 

Valgkomiteen har bestått av Henriette Alsaker (leder), Adam Custer, Heidi Lambrechts og 
Erik Løvby. Valgkomiteens innstilling for nytt styre påfølgende side.  
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Valg (sak 14) 

Leder: Ove Landro  
Nestleder: Ågot Caroline Nilssen 
Styremedlemmer: 
Erik Faugstad  
Erlend Sunde  
Ana Cascante  
Magnus Kvamme 
Henning Johansen  
Gunnar Karlsen 
Varamedlemmer:  
Endre Sandø Evensen 
Suong Vo  
 
Valgkomiteens uttalelse: 
Vi startet arbeidet i år med et møte med flere av klubbens styremedlemmer, deriblant leder 
Erik Faugstad. Siden dette har vi hatt en rekke møter i valgkomiteen i person, og gjennom 
samtaler over e-post, for å finne ut hva som ville være viktig for videre arbeid i klubben. 
 
Vi mener det vil være viktig å få på plass kontinuitet da klubben er igang med store 
endringer, både med nyansettelsen av daglig leder i klubben samt åpning av Åsane.  
Vi har med tanke på dette ønsket at styret fortsetter i stor grad som det er, men vi har byttet 
ut dem som selv ønsket å forlate styret. 
 
Erik Faugstad ønsket at komiteen skulle se om det var mulig å finne en annen styreleder da 
han vil gi seg. Han sa seg villig til å sitte som styremedlem i en overgangsperiode for å gjøre 
arbeidet mer overkommelig for en ny leder. Erik Faugstad ble valgt inn i styret i 2008, og 
siden 2010 har han sittet som styreleder i Bergen Klatreklubb. Valgkomiteen ønsker å rette 
en stor takk for innsatsen til Erik over de siste 12 årene, og for at han har vært med å bringe 
Bergen Klatreklubb til det den er i dag.  
 
Valgkomiteen har  valgt å innstille Ove Landro som ny leder. Dette var et relativt lett valg for 
komiteen da vi anser han som en åpenbar kandidat. Vi håper årsmøte sier seg enig i dette. 
Med seg får han Ågot Caroline Nilssen som nestleder. 
 
Nye medlemmer vi har valgt å innstille sitter på forskjellige erfaringer, som kan være med å 
bidra godt for styret. Gunnar Karlsen ønsker å bidra i klubbens styre igjen etter mange år på 
"innbytterbenken". Mange i klubben har kjennskap til Gunnar, og han sitter med en bred 
erfaring fra så å si alt innenfor klatring og lang erfaring fra styret fra tidligere. Soung Vo har 
vært en engasjert medlem i klubben i svært mange år. Hun er er person med mye driv og vi 
er glad for at hun nå ønsker å bli med i styret. Hun innstilles som varamedlem. 
 
Vi har valgt innstille Endre Sandø Evensen som varamedlem denne gangen siden han skal 
på reise i en lengre periode.  
 
Vi mener dette har potensiale til å bli et sterkt og tydelig styre som kan utvide og styre 
administrasjonen godt det neste året. 
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Budsjett 2020 (sak 12) 

For 2020 er det budsjettert inn et stort underskudd på om lag 2,5MNOK.  
I hovedsak dreier dette underskuddet seg om større og mindre investeringer knyttet til 

oppstart av det nye klatreanlegget i Åsane. Totalt utgjør investeringskostnadene som er i det 
nye anlegget 2,33MNOK. Denne summen er ikke medregnet økte lønnsutgifter for klubben i 
forbindelse med nyansettelser. De to største postene knytter seg til kjøp av lifter som skal 
stå i hallen, samt innkjøp av flere klatretak enn det som er prosjektert inn i hallen av 
Tjelmeland Friksjon.  

Bergen Klatreklubb har i mange år hatt god økonomi og brukt overskudd fra driften til å 
bygge opp en solid egenkapital som kunne brukes til investeringer i nye anlegg. Som følge 
av behov for betydelige investeringer i forkant av åpningen av klatresenteret i Arena Nord 
samtidig med redusert aktivitet og inntjening pga korona ser vi at denne egenkapitalen blir 
redusert mer enn originalt budsjettert i løpet av 2020. For å sikre at vi har tilgjengelige midler 
til å gjøre de nødvendige investeringene til åpningen av det nye anlegget ønsker Bergen 
Klatreklubb dermed godkjenning av årsmøtet for å ta opp lån for å kjøpe to lifter og en 
ultralydvaskemaskin. Vi har også fått tilbud til leasingavtale på lyd og bildeanlegg for å sikre 
likviditeten. Årets budsjett er basert på en slik løsning.  

Det knytter seg usikkerhet rundt driftsavtalen som klubben skal signere med Arena Nord. 
Foreløpig har klubben ikke oversikt over eventuelle utgifter driftsavtalen vil innebære for 
klubbens i det nye anlegget. I budsjettet er det tatt utgangspunkt i intensjonsavtalen klubben 
signerte med Arena Nord i 2018 der det fremkommer at driftsutgiftene skal være lave. 
Eventuelle leie/driftsutgifter til Arena Nord vil uansett ikke bli en stor post i årets budsjett 
ettersom klatrehallen mest sannsynlig ikke åpner før 4. kvartal.  

Økte lønnsutgifter i forbindelse med nyansettelser er også lagt inn i budsjettet for 2020, 
igjen knyttet til stor usikkerhet vedrørende når og hvor mange som blir ansatt før den nye 
hallen åpner opp. I full drift er det anslått at klubbens ansatte vil øke fra dagens 5 årsverk til 
rundt 15,5 årsverk totalt, omtrent en tredobling. Herunder kommer blant annet ansettelse av 
vakter til resepsjonen, flere trenere og flere ruteskruere ansatt av klubben. 

Med disse store utgiftspostene spiser klubben opp store deler av sin opptjente 
egenkapital i løpet av året, og det vil være viktig å ha god styring på økonomien og utgiftene 
for at klubben ikke skal få problemer med likviditeten. Per mai 2020 har klubben rundt 3 
MNOK i egenkapital. Det er forventet en stor økning i omsetning ved åpning av den nye 
hallen, og styret sammen med administrasjonen i klubben mener det budsjetterte 
underskuddet er forsvarlig, men at økonomien må følges tett for å unngå overskridelser. 

For Bryggeriet og Bergenshallen er det forventet en liten nedgang i inntjeningen på grunn 
av konkurranse fra andre senter i Bergen. Omsetningen i den nye hallen i Åsane er 
avhengig av når anlegget åpner opp, i budsjettet er det lagt inn to måneder med drift og et 
besøkstall på rundt 200 hver dag. Disse anslagene er basert på erfaringer fra andre større 
klatresenter. Priser og system for inngang i det nye anlegget er ikke fastsatt enda, men det 
legges opp til at prisnivået skal reflektere at anlegget er til for alle som ønsker å komme i 
gang med klatring. 

Det er forventet at Bryggeriet og Bergenshallen fortsetter med samme driftsmodell som i 
dag. 
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Egenkapital og fremtiden 
Etter at Bryggeriet åpnet i 2013 har klubben hatt en solid og god økonomi med overskudd 
nesten hvert år slik at vi per mai 2020 har en egenkapital på rundt 3,0MNOK. Med 
budsjettert underskudd på nesten 2,5MNOK i 2020 vil mye av denne egenkapitalen bli spist 
opp i forbindelse med nyansettelser og investeringer før den nye klatrehallen i Åsane åpner 
opp i slutten av året, og det knytter seg usikkerhet til hvor mye penger klubben har stående 
på konto i slutten av året. Det vil derfor bli viktig med god økonomistyring og kontroll på 
utgiftssiden fremover. 

Fra neste år vil hallen i Åsane være i full drift og dette vil medføre både økte utgifter men 
også stor økning i omsetningen til klubben. Anslag basert på erfaringer fra andre senter 
tilsier at omsetningen til klubben kan tredobles når det nye anlegget kommer i gang, og vi 
anslår at klubben vil ha god inntjening og stort overskudd i 2021 slik at egenkapitalen styrker 
seg. 

En solid egenkapital vil være viktig for klubben fremover for å ha god nok buffer dersom 
uforutsette utgifter skulle oppstå, samt at klubben og organisasjonen vokser og påtar seg 
økte forpliktelser i form av blant annet lønn til ansatte. 

Bergenshallen er klubbens eldste nåværende anlegg og har vært i drift i over 20 år. Etter at 
Åsane åpner vil klatrehallen fremdeles være i drift basert på dagens driftsmodell. Hallen 
bærer preg av slitasje og det er store begrensninger når det gjelder muligheter for 
ruteskruing i hallen. Styret og administrasjonen i klubben har sett på ulike muligheter og 
kostnader for å utbedre Bergenshallen, men har vurdert det slik at det ikke vil lønne seg med 
en stor oppgradering ettersom det foreligger planer om å rive hele Bergenshallen i 2023. 

Klubben er i samtaler med ulike aktører om et nytt idrettsanlegg på Slettebakken som har 
planlagt byggestart i 2023, etter at området nord for Bergenshallen er sanert og 
Bergenshallen er revet ned. Gjennom møter er klubben blitt forespeilet en ny klatrehall i 
dette nye idrettsanlegget, og styret arbeider med å få dette til. Etter planen skal det nye 
idrettsanlegget på Slettebakken være et privat anlegg, og det krever privat finansiering fra 
klubben i tillegg til spillemiddelfinansiering for å realisere planene om en ny klatrehall. Det vil 
derfor bli viktig for klubben å opparbeide seg ny egenkapital de neste årene som da kan 
brukes til å finansiere ny klatrehall på Slettebakken. Frem til nå har klubben signalisert at vi 
ønsker å være med på planleggingen og at vi har midler til å gå inn i dette prosjektet, men 
det forutsetter at vi klarer å bygge oss opp egenkapital de neste årene. 

Bryggeriet vil fortsatt bli driftet av klubben etter dagens modell, og på kort sikt er det ikke 
planlagt ombygging eller oppgradering av Bryggeriet da det ble gjort en omfattende 
oppussing i 2019.  
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Organisasjonsplan (sak 14) 

Organisasjon 
Som medlem i NIF er klubben underlagt lovnorm for klubber under NIF. 
Organisasjonsplanen unngår å repetere det som allerede står i lovverket. 

Organisasjonskart 
 

 

 

Årsmøtet 
Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år. Årsmøtet velger styre og 
valgkomité. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i klubbens lov (§ 14). Der fremgår 
det også hvordan årsmøtet skal innkalles. 

Styret og styrets arbeid 
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av leder og 
nestleder, 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer (klubbens lov § 16). Styrets 
varamedlemmer deltar normalt på lik linje med ordinære styremedlemmer. 
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Styremedlemmene innstilles gjerne til spesifikke oppgaver på årsmøtet, men styret kan selv 
fordele oppgaver internt. Typiske ansvarsområder i BKK styret er knyttet til: web og fører, 
sikkerhet/HMS, økonomi, klatrehaller, konkurranse, utendørs, barn/ungdom og sosialt. 
Styrets medlemmer og ansvarsområder er beskrevet på klubbens nettsider.  

Det avholdes ca. 10-12 styremøter i året hvor aktuelle saker gjennomgås og vurderes. 
Styret jobber også aktivt mellom styremøter med pågående prosjekter. 

Noen saker kan ikke styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som 
fremgår av «Årsmøtets oppgaver» (klubbens lov § 16), og saker som er av ekstraordinær 
karakter eller av betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet. Dersom 
styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet.  

Lovpålagte oppgaver for styret er beskrevet i klubbens lov (§ 20). 

Andre viktige oppgaver for styret: 

• Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål-og strategiarbeid, budsjett og 
regnskap  

• Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt 

• Arbeidsgiveransvar for daglig leder 

• Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité 

• Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge 
for at de er dekket av underslagsforsikring 

• Oppnevne eller engasjere regnskapsfører 

• Lage årsberetning fra styret til årsmøtet 

 

Utvalg/komiteer 
Utvalg eller komiteer opprettes ved akutt eller langsiktig behov. Komiteer opprettes av styret 
og består av medlemmer og/eller andre med tilknytning til klubben. 

Administrasjon (ansatte) 
Klubben har, pr mars 2020, 3 hovedansatte for å forvalte admistrasjonen og det tekniske. 
Derav daglig leder, som har arbeidsgiveransvar for alle ansatte i klubben. 

I tillegg er det vaskepersonell i mindre stillinger, og en rekke instruktører og trenere som 
jobber timebasert i klubben. Instruktører og trenere holder kurs, barne-og ungdomsgrupper, 
seminar, workshop m.m. 

Medlemmer 
Et medlem er en person som er meldt inn og tatt opp i klubben gjennom betaling av 
medlemskontingent som fastsettes av årsmøtet. Medlemmer oppfordres til å involvere seg i 
klubbens aktiviteter og delta i komiteer som blir opprettet av styret. Medlemmer som har 
betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet. 
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