
 
  

Bergen Klatreklubb 

 
Referat Styremøte 03.10.2019 
 
Tilstede – ana, ågot (på tlf), henning , endre, erik, erlend, ove, mari, caroline, magnus, tk, petter 
Meldte avbud – ingen 
Referent – ErikF 
 
 
01-10 Utvidelse av stillingsprosent Teknisk Ansvarlig (TK) 
Vedtak: TK informerer om at han har også allerede kapasitet til å bidra i stillingen sin. Vi tilbyr TK 
prosjektansvar i komiteen som del av stillingen hans, inntil vi ansetter DL. Komiteen finner ut hva som 
trengs av arbeid sammen med TK, og stillingen til Petter vurderes ut fra dette. Uavhengig av dette vil 
det på et tidspunkt være naturlig å tilby 100% stiling til Petter. 
 
02-10 Orientering om arbeidet i strategiutvalet (Henning) 
Tilslutning til utkastet med diverse kommentarer. Spesielt om språkvask. Mer smarte mål. 
Innspill om å skille mer mellom strategiplan (som mer overordnet) og handlingsplan. 
 
03-10 Ny Frivilligsamling H-19? (TK) 
Vedtak: Enklere samling i høst, men avholde større frivilligsamling til våren stedet, for å få bedre tid til 
å planlegge og gjennomføre i bedre kvalitet. 
 
04-10 Navnekonkurranse åsaneanlegg (TK) 
Orientering om at profilkomiteen jobber med saken. 
 
05-10 Overgang til NKF sin Brattkortordning (TK) 
Vedtak: Avvikle utlevering av klatrekortet. TK utarbeider konkret løsning. 
 
06-10 Merch til satsingsgruppen 
BKK betaler for utarbeidelse og design. 
Utøvere pålegges å benytte utøver-t-skjorte på konkurranse, som klubben betaler for. 
Utøverne betaler for ytterligere utstyr. 
Trenere får tøy gratis. 
Det designes samtidig mer klær som vi kan selge til andre medlemmer. 
 
07-10 Olympiatoppen/trenerløftet 2020 
Vedtak: Styret gir mandat til en komite å lage en prioriteringsliste for søkerne fra klubben og sender til 
Olympiatoppen. Komiteen består av Henning, TK og Linn. 
 
 
Eventuelt/orientering 
TK - Besøkstall september. Inntektene på inngang ned 44% i forhold til fjoråret. En nedgang var 
forventet.  
TK - en liten diskusjon rundt hvordan vi kan beholde ressurspersoner i klubben. Frivilligsamlig, 
avholde internkurs, andre klubbtiltak. Petter og TK jobber med å legge en plan for dette, og å få 
skrudd om mer, og promotere oss bedre. 
 
Åsanekomiteen orienterer om Myrdalsanleggsprosessen. 
 
Vi endrer standard klokkeslett for styremøtene til kl 1830. 


