
                                                                                 
 

 

 

Referat styremøte BK 02.09.21 

Åsane Arena  
 
Til stede: Ana, Alexander, Øyvind, Gunnar, Kristian, Suong, Magnus, Erik, Ågot 
Fra adm: Remi 
Fraværende: Ove 
 
Referent: Ågot 
   
01-09 Godkjenning av referat fra styremøte 08.06.21 
Referat godkjent 

 
02-09 Opprette anleggskomite - vedtakssak 
 

Vedtak: Styret vedtar å opprette en annleggskomite. 
 
Foreløpig mandat: Anleggskomiteen skal utrede alternativer for klubbens fremtidige 
mål for innendørs klatreanlegg, samt konkret følge opp arbeidet i 
Slettebakkenalliansen og vurdere alternativer for Bryggeriet.  

 

03-09 Oppdatering fra administrasjonen 
• Den økonomisk situasjon er mye bedre. Vi har fått ulike tilskudd og har hatt ok 

inntekter gjennom sommeren. Slik det ser ut nå vil vi gå med overskudd de 
resterende månedene i 2021. 

 
• Arbeid med organisasjonsstruktur/stillingsbeskrivelser: Arbeidet startet før 

sommeren. Dette skal videreføres nå i høst. 
 

• Handlingsplan – jobbes videre med.  
 

• Uskedalsføreren kom i ny utgave i sommer.  
 



 
 
04-09 Årshjul 

• Styret – jobber med årshjul ift styrets oppgaver 
• Kommunikasjonskomiteen – jobber med årshjul ift SoMe, netttsider, konkurranser og 

kommunikasjon for øvrig 
• Sosialkommiteen – planer i høst: 

- Klubbklatring 
- Quiz-kveld 
- Franks metode 
- Disco-klatring 
- Julebulder og julebord 

 
 
05-09 NM i Vestveggen i november  

- Arbeidet er i gang. Satt opp frivilligansvarlig, har hatt møte med NKF 
 

06-09 Retningslinjer for klubbens økonomiske rammer/buffer 
På styremøtet i februar ble følgende bestemt: Utarbeide retningslinjer for klubbens 
økonomiske rammer/buffer i forhold til faste løpende kostnader. Første kvartalsrapport er 
nå levert. Retningslinjer vil foreligge til neste styremøte. 
 
07-09 Sponsoravtaler. 
Vi har pr i dag èn sponsoravtale og èn samarbeidsavtale med henholdsvis Petzl og UTE.  
Vi ønsker å utnytte potensiale i sponsormidler. God presentasjon fra Kristian som jobbes 
videre med. 
 
 
08-09 Diverse 
Stipend – to søkere. Stipend innvilges. 
Erik lager mal for søknad om stipend. 
 
 

 

 

_________________________                                        ___________________________ 

Ove Landro (leder)                                                              Ågot Caroline Nilssen (nestleder) 

 

 

_________________________                                         ___________________________ 

Erik Faugstad                                                                        Ana Cascante De Quadras 

 



 

_________________________                                        ____________________________ 

Kristian Gjerding                                                                   Magnus Kvamme 

 

 

_________________________                                        ____________________________ 

Suong Thuy Pham Vo                                                         Gunnar Karlsen 

 

 

 

 


