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Daglig leder har innkalt til et orienteringsmøte på grunn av den økonomiske situasjonen i klubben. 
 
 

Bakgrunn for situasjonen: 
 

• Bra start på året – mye aktivitet, høy omsetning.  

• Stort arbeidspress i helgene, medførte oppbemanning. 

• God inntjening i starten av året, som vi trodde ville fortsette. Ergo ble det bestilt inn 
klatregrep til kr. 1 mill (som satt opp i budsjett) for å kunne utnytte potensialet i 
hallen bedre. Det er 6 mnd leveringstid på klatregrep. 

• Mye sykdomsfravær pga korona medførte at vi måtte sette inn vikarer over en lengre 
periode. 

• NM-vekå i mars ga oss flere uforutsette utgifter pga NRKs direktesending fra 
buldrekonkurransen. 

• Fordeling av kostnader med NKF og krav til arrangør, gjør det økonomisk krevende 
for klubber å arrangere store mesterskap. Dette ble meldt inn som sak fra BK på årets 
Klatreting, og det ble vedtatt noen endringer ift dette. 

• Stenging ifm NM-vekå, påskeferie og mye finvær i april og mai ga lavere inntekter 
enn forventet. 

• Ny aktør innen klatrekurs med kortere kurs til lavere pris, ga oss tøff konkurranse. Vi 
ønsker ikke å gå ned på kvalitet og pris på våre kurs, så vi har valgt å fokusere på å gi 
den beste og sikreste opplæringen. 

• For sen levering av regnskapsrapport for 1. kvartal, medførte at vi ikke fikk oversikt 
over økonomien slik vi burde på et tidligere stadie. 

 
 



Det kreves en god administrasjon for å drifte anlegget og vi er fortsatt i starten av 
organisasjonsoppbyggingen. Det tar tid å bygge gode, kostnadseffektive arbeidsmetoder og 
selv om vi har fått på plass gode systemverktøy, er vi fortsatt i opplæingsfasen for bruk og 
rutiner. 
 
Tiltak for å bedre likviditeten: 

• Redusere bemanning i resepsjonen – større del av arbeidet her dekkes inn av admin 

• Redusere renholdskostnader – deler av renholdet fordeles på de fast ansatte 

• Øke salg av varer i resepsjonen 
 

Vi forsøker også å knytte til oss flere samarbeidspartnere for sponsorstøtte og tror det er 
potensiale for det etter mye god omtale og enorm økning i antall medlemmer. Vi har nå 
3000 medlemmer i klubben, og dette gjør oss til et av Bergens største idrettslag. 
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Styret ber om å få et likviditetsbudsjett/revidert budsjett presentert på ekstraordinært 
styremøte 28. august. Leder og nestleder følger opp med et møte sammen med daglig leder 
og en regnskapskyndig for å gå gjennom regnskapet. 
 
 


