
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Referat styremøte BK 01.10.20 
Ideparken + Zoom 
 
Til stede: Ana, Erlend, Erik, Ove, Magnus, Gunnar, Suong, Ågot 
Fra administrasjonen: Remi og Trond Kristian 
Meldt avbud: Henning og Endre 
 
Referent: Ågot 
 

1. Godkjenning av referat fra forrige møte  
Referatet ble godkjent. 

2. Oppdatering fra admininistrasjonen: 
- Litt nærmere å få til forsikringsavtale  
- Flere nye ansatte: Keith - sikkerhetsansvarlig + fått med to ruteskruere, Odin og 
Damien samt Sunniva som både skal skru, være trener og jobbe i resepsjon. Alle vil 
bidra med flere oppgaver og være fleksible i måten det jobbes på, og alle bør få 
trenerkompetanse. Keith og Sunniva starter 1. okt - de to andre i midten av oktober. 
- Har dekket behovet for ruteskruere 
- Trenger flere ift resepsjonsvakter 
- Har opplegg ift frivilligvakter 
- Hatt møte med firma ift daglig renhold i hallen - samme firma som skal ha resten av 
hallen. Skal få tilbud. 
- Mangler fortsatt trenere og instruktører 

3. Økonomistatus 
- Bedre enn forventet - er begynt å bli bra med trafikk igjen, samt fått litt støtte  
- Har leaset lifter, kjøpt vaskemaskin 

4. Klær/Merchandise 
Når Vestveggen åpner skal vi ha caps, t-skjorter og krus til salgs samt uniformer til 
ansatte og frivillige som jobber i hallen. T-skjortene er laget i bambus. 

5. Åpningsfest 
Har opprettet en komite - arbeider med å finne ut hva som er mulig å få til ift 
smittevernregler. 



6. Status Åsane 
- Åpningsdato ser ut til å bli fredag 20. november 
- Gjenstår en del arbeid ift det elektriske 
- Mye som skal skje de neste ukene 
- Alt i hallen skal være ferdig fra entreprenør til 1. nov 
- Har en plan på skjermer og informasjon 
- Venter på levering av en del utstyr 

7. Vedtakssak: Arrangør av nasjonal konkurranse i 2021 

Saksbehandler: TKK 

Bakgrunn: 

Norges Klatreforbund søker etter arrangørklubber for nasjonale konkurranser i 2021. 
Om Bergen Klatreklubb ønsker, kan vi arrangere NM for led, speed og paraklatring 
20-21. november 2021. Det vil da være både junior- og seniorklasser. 

Arrangørklubbens hovedoppgaver er: 

- klargjøre konkurransearenaen for rutesetting 

- dommere, sikrere og annet personell til konkurransen 

- personer og utstyr til sekretariatet  

- praktisk gjennomføring av konkurransen 

- markedsføre konkurransen  

 

Arrangørklubb beholder alle inntekter fra startkontingenter, inngangsbilletter, 
cafésalg 

og lokale sponsormidler.  

 

NKF sine hovedoppgaver er: 

- tilrettelegge og bidra før, under og etter konkurransen 

- maler til resultatservice, sekretariat, dommere og arena  

- premier og medaljer 

- organisere og dekke utgifter til hoveddommer 



- organisere og dekke utgifter til rutesettere 

- organisere og dekke utgifter til streaming av utvalgte konkurranser 

- markedsføre konkurransen  

 

Alle norgesmesterskap og norgescup-konkurranser skal organiseres etter 

gjeldene regler bestemt av NKF.  

Forslag til vedtak: 

Styret i Bergen Klatreklubb vedtar om klubben ønsker å arrangere nasjonal 
konkurranse i 

2021. 
 
Forslag vedtatt 

8. Driftsavtale Vestveggen 
Håper denne er på plass til neste styremøte. 

9. Vedtakssak: Forslag til ny medlemskontingent  

Saksbehandler: TKK 

Bakgrunn: 

Medlemskontingenten i Bergen klatreklubb vedtas på årsmøtet. Per september 2020 
er den fastsatt til 300,- for voksen og 200,- for barn (opp til 18 år). På årsmøtet i 2020 
ble det foreslått en gjennomgang av medlemskontingenten for å se 

hvordan klubben er sammenlignet med andre. 

 

Ved gjennomgang av de største klubbene i Norge, ser vi at medlemskontingenten for 
barn er endel høyere enn andre klubber. Vi har ikke spesielt mange medlemmer som 
er barn, og i Vestveggen ønsker vi å tilby mer aktivitet for barn, og de foreslåtte 
prisene for barn er også 50% rabattert i forhold til voksenpriser. Om vi fortsetter 
denne logikken gir det mening at 

prisen for medlemskap for barn skal være 50% av prisen for seniormedlemskap. 
Dette må selvsagt godkjennes av neste årsmøte. 

Forslag til vedtak: 



Styret i Bergen Klatreklubb vedtar forslag om å endre prisen for medlemskap 
barn/ungdom til kr. 150,- og legger frem dette forslaget til neste årsmøte i klubben. 
 
Forslag vedtatt. 

10. Vedtakssak: Forslag til ny prismatrise Bergen Klatreklubb  

Saksbehandler: TKK 

Bakgrunn: 

En arbeidsgruppe bestående av Gunnar Karlsen, Erlend Sunde, Ove Landro, Remi 
Småland og Trond Kristian Kalstø har sett på ulike prismodeller for den nye 
Vestveggen. I arbeidet har gruppen gått gjennom estimerte inntekter og utgifter med 
henvisning til budsjettposter for perioden 2020-2025. For Vestveggen er det knyttet 
stor usikkerhet til antall dagsbesøk, og denne usikkerheten øker på grunn av dagens 
situasjon med koronatiltak. Gruppen har lagt til grunn et gjennomsnitt på rundt 280 
besøkende per dag, med en gjennomsnittspris på ca. 90,- per besøk. 

For å gjøre forutsetningene synlige for Åsane Arena og styret i Bergen Klatreklubb 
ønsker gruppen å lage et notat som gir en detaljert beskrivelse av en mulig 
driftsmodell for Vestveggen, og dette arbeidet forventes ferdigstilt før oppstart av 
Vestveggen. 

 
Vi har sammenlignet våre egne priser med andre større klatreanlegg i hele landet og 
justert prisene i Bryggeriet og Bergenshallen der det var nødvendig for å få oppsettet 
til å virke logisk. Prisnivået vi har lagt oss på, er for å være aktivitetsmaksimerende, 
ikke profittmaksimerende. 

Det er et par grunnprinsipp for prissettingen som kan oppsummeres på følgende vis: 

- Drop-in for medlem er 30,- billigere enn for ikke-medlem (klatrer du mer enn ti 
ganger i året lønner det seg med medlemskap) 

- Barnepriser (0-11 år) er 50 % av voksenpriser. Barn av foreldre der begge har 
årskort klatrer gratis 

- Ungdomspriser (12-17 år) er rabattert med 25 % 

- Studentpriser er rabattert med 15 % 

- For å generere høyere aktivitet på dagtid er det satt opp reduserte drop-in priser for 
Vestveggen før klokken 16 på hverdager 

- Årskort i Vestveggen gir kombinert inngang og gjelder også Bergenshallen og 
Bryggeriet 



Forslag til vedtak: 

Styret i Bergen Klatreklubb vedtar forslaget til nytt prisoppsett. Overgang til nye 
priser blir iverksatt i det vi går over til ny profil og nye hjemmesider (oktober 2020). 
 
Forslag vedtatt. 

 

11. Diverse 
- Vurdere en kandidat til Årets ildsjel innen 11. oktober - Erik, Gunnar, Susann tar seg 
av dette. Også vurdere kandidat til 
kongens fortjenestemedalje. 
- Styresamling 31. oktober i Ideparken kl. 10-18 (innom Strategiplanen - sjekke at vi 
er på riktig vei) 
- Regionsamlinger og cuper - vi kan ta på oss dette til neste år, men ikke i år 
- Julebuldring - skal vi få til. Julebord blir vanskeligere ift smittevernregler, men 
sjekker muligheten for å ha et arrangement etter julebuldringen i kantinen/kafeen i 
Åsane Arena. 

 
 


