
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Referat styremøte BK 03.12.20 
Ideparken + Zoom 
 
Til stede: Ana, Erlend, Erik, Ove, Magnus, Gunnar, Suong, Ågot, Henning, Endre 
Fra administrasjonen: Remi  
 
Referent: Endre 
 
 
1) Referat fra forrige møte 

Referat fra forrige møte er godkjent. Sakene er oppfulgt av administrasjonen.  
 

2) Oppdatering fra administrasjonen 

Styret informeres om status på Vestveggen og åpning. Åpningsdato påvirkes av 
uforutsett ekstraarbeid knyttet til brannsikringsarbeid, som gjør at åpning ikke vil være 
mulig før nærmere 17. desember.  
 
Diskusjon om mediedekning – Ågot tar kontakt med flere av de store mediene neste uke. 
Vi ønsker å fremheve et bredt spekter av klatrere i ulike aldersgrupper, ferdighetsnivåer 
og kjønn. 

 
3) Koronaretningslinjer 

Ingen klare indikasjoner på når det blir mulig å gjenåpne anleggene, men vi åpner så 
snart dette blir mulig. Mer informasjon kommer 4. desember. 
 

4) Åpningskomité 

• Diskusjon om muligheter for å holde åpent i julen – mange frivillige reiser fra 

Bergen i julen, og de ansatte kan trenge ferie.  

• Markering for ansatte på åpningsdagen?  

• Julegave til ansatte: Kalkpose-godtepose.  

• Noen vil kanskje unngå å klatre nært julaften for ikke å havne i karantene. 

• Se på om vi skal ha et åpningstilbud på førere. 

 

 



5) Sak 01-12 Opptak av lån  

Bakgrunn: På grunn av uforutsette hendelser som har gitt forsinkelser med ferdigstillelse av 

Vestveggen, har klubben dårlig likviditet og det er behov for flere investeringer for å få alt på 

plass til åpning. Arena Nord har tilbudt klubben et rentefritt lån på kr. 1 000 000. Detaljene 

for nedbetaling avgjøres i januar.  

Styret mener det ikke er behov for å kalle inn til ekstraordinært årsmøte for å behandle 

opptak av dette lånet da det ikke er av betydelig omfang ift organisasjonens størrelse og 

heller ikke tilfører klubben noen økt risiko. 

Forslag til vedtak: Styret vedtar å takke ja til lånetilbudet fra Arena Nord. 

Forslag vedtatt 

 

6) Scenario ved begrenset aktivitet 

 

Permittering av ansatte må vurderes, avhengig av når vi får åpnet Vestveggen, Bryggeriet 

og Bergenshallen. Hvis vi får åpnet den 17. desember skal dette ikke være nødvendig. 

Endelig diskusjon rundt dette tas 4. desember, avhengig av nye smittevernsregler av 4. 

desember. 

 

7) Administrasjonen organiserer en styre- og administrasjonsdag den 23. januar 

Tidspunkt og sted avklares over nyttår. 


