
Ekstraordinært årsmøte Bergen Klatreklubb, 23.03.2021 

1. Godkjenne de stemmeberettigede

24 stemmeberettigede personer til stede. Klubbens ansatte Remi Småland, Susann Sætre og Trond 

Kristian Kalstø deltok også i møtet. 

2. Velge dirigent(er)

Odd Magne Øgreid velges som dirigent. 

3. Velge protokollfører(e)

Gunnar Karlsen velges som protokollfører. 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Kristian Gjerding og Håvard Skibenes velges til å underskrive protokoll. 

5. Godkjenne innkallingen

Innkallingen godkjennes av årsmøtet. 

6. Godkjenne sakslisten

Sakslisten godkjennes av årsmøtet 

7. Behandling av forslag og saker – SAK: Opptak av lån for Bergen Klatreklubb

Redegjørelse for saken ved klubbens leder Ove Landro, jfr. utsendt presentasjon. 

Det ble gitt bakgrunn for låneopptak, med redegjørelse for de utfordringene klubben har hatt i 

forbindelse med koronarestriksjoner og forsinkelser i ferdigstillelse av Vestveggen. Videre en 

gjennomgang av status for klubbens likviditet, inkludert oversikt over forventede inntekter og 

utgifter i 2021 og investeringsbehov i nær fremtid. Til slutt ble det gitt utkast til nedbetalingsplan og 

ulike alternativer til lån. 

I diskusjonen av saken ble det reist spørsmål om følgende, med svar fra klubbens leder: 

- Er det utarbeidet et Worst Case scenario for klubbens økonomi i 2021, gitt mulige nedstenginger?

Svar: Ja, i den grad at man i dag allerede har bedre likviditet i klubben og mulighet for kompensasjon

for tapte inntekter



- Hvorfor kommer en sak om bestilling av klatretak først nå gitt at man allerede i høst visste at det var

for lite tak til en optimal drift av Vestveggen? Svar: Gitt usikkerhet rundt åpningstidspunkt og andre

kostnader har styret valgt å utsette denne beslutningen

-Hvorfor 5 års nedbetalingstid, når det kan gi klubben mindre økonomisk handlingsrom i forhold til

nedbetaling? Svar: Forslag til nedbetalingstid er uansett en maksimal øvre grense og forslaget endres

til 10 år.

Forslag til vedtak 

Styret i Bergen Klatreklubb ved styreleder gis fullmakt til å ta opp et nytt lån begrenset oppad 

til kr 2.500.000 med maksimal løpetid på 10 år ved behov.   

Forslaget er enstemmig vedtatt. 
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Håvard Skibenes (protokollunderskriver)  




