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Styremøte 04.06.2020 
Kl. 18.30 
Ideparken + Zoom 
Til stede: Ove, Remi, Magnus, Endre, Erlend, TK, Ana + Ågot og Eirik via Zoom. 
Meldte avbud: Mari Christine, Caroline, Henning 
Referent: TK 

 
Referat 

 
 
Rullerende referentliste: Ågot, Erlend, Caroline, Mari, Henning, Endre, Ana, Remi, Erik, Magnus, 
Ove 
 
1. Gjennomgang av referat 
2. Økonomi/budsjett oppdatering. Søke om lån?  
3. Arena Nord, litt om fremdriften.  
4. Status Ansettelser. Hoved rutesetter og Hovedtrener. Tidsplan. 
5. Årsmøte.  
6. Medlemskontingent. Forslag til løsning for familiemedlemskap.  
7. Moon vegg i Bergenshallen. 
8. Inkludere webfører i medlemskap?  
9. Profil status  
10. Forsikring 
11. Diverse 
 
 
 

1. Gjennomgang av referat 
 

2. Økonomi/budsjett oppdatering 
 

Likviditeten til klubben fremover er kritisk rundt september-oktober før det nye anlegget starter opp i 
november. Dette grunnet koronasituasjonen og investeringer i forbindelse med nytt anlegg. Forslag til 
tiltak for å bedre likviditeten: Tidlig påmelding til innføringskurs, earlybird-salg av årskort med gunstige 
priser til medlemmer. Diskusjon rundt prisstruktur, enighet om å se an priser og eventuelt justere 
prisnivået etter åpning. Vurdere mulighet for å søke om lånefinansiering for investeringer til Åsane, 
deriblant lift og vaskemaskin. Lånefinansiering må godkjennes av årsmøte i klubben.  
 

3. Arena Nord status 
 
Bygging og fremdrift går etter planen. Åpning av klatrehallen estimert til 1. November av Arena Nord. 
Klubben har deltatt på møter med Arena Nord om driftsavtale med klubben og brukergruppemøte. 
Fortsetter arbeidet med driftsavtale frem mot nytt møte 16. Juni. HMS-system i klubben må 
oppdateres før åpning. 
 

4. Status ansettelser 
 
Mottatt flere gode søkere. Remi jobber med å kalle inn til intervju og starter prosessen videre uke 24. 
Planlagt oppstart for nyansettelser i løpet av høsten. Trond Kristian og Petter blir med på første runde 
sammen med Ove og Magnus fra styret. 
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5. Årsmøte 

 
Årsmøte blir både digitalt og analogt. Forslag om å presentere arbeidet fra profilgruppen. Lurt å teste 
ut de tekniske løsningene før årsmøtet avholdes. Hvordan gjøres det med stemmeavgivning når man 
har digital løsning? Ove ser på løsninger. Vi ønsker påmelding til årsmøtet i forkant. Remi og Ove går 
gjennom budsjettet og oppdaterer det før årsmøtet. 

 
6. Medlemskontigent 

 
Remi fikser løsning for familiemedlemskap i MinIdrett. Forslag om hovedmedlem per familie og 
rabatterte priser for resten av familien 

 
7. Moonvegg i Bergenshallen 

 
Remi ser på totalbudsjettet og ser om vi har råd til dette. Prisestimat 16 500,- 

 
8. Inkludere webfører i medlemskap? 

 
God idè. Diskusjon rundt tekniske løsninger og nytten av dette. 180 brukere per i dag. Hvordan vil 
dette påvirke salg av papirfører? Vi kjører på med dette med info om ordningen i løpet av sommeren. 
Vi har mange papirførere på lager. Kjøre kampanje for å selge unna disse? TK snakker med Ute. 
 

9. Profil - status 
 
Vi jobber videre med OverHaus og holder på å finne en leverandør for implementering av nye 
nettsider. Bildekonkurranse? Hente inn gamle bilder fra bildedatabasen. Prøve å få til stor lansering av 
ny profil. 
 

10. Forsikring 
 
Remi sjekker forsikringstilbud. Gjensidige har klubbforsikring via NIF. 
 

11. Diverse 
 
Autobelay service, hvordan gjøres dette? Vi sender inn enheten en gang i året. 
 
Boltesaken: Skal vi kjøpe inn flere bolter til uteklatring? Remi ser på totalbudsjettet og ser om vi har 
råd til dette. 
 
 
 
 
 
 
 
 


