
                                                                                                        
 

Referat styremøte BK 04.11.21 

Åsane Arena  
 

 

Til stede: Alexander, Erik, Ove, Magnus, Gunnar, Øyvind, Kristian, Suong, Ågot 

Fra admin: Remi 

Meldt avbud: Ana 

 

Referent: Ove 

   
01-11 Godkjenning av referat fra styremøte 07.10.21 
Referat godkjent 
 
02-11 Oppdatering fra administrasjonen 

• Økonomi – bra likviditet nå 

• En del ekstra investeringer gjort nå - har vært utsatt pga korona/påvente av inntekter 

• Må justere prissetting – Ove, Remi og Gunnar lager forslag i løpet av høsten 

• AFO Åsane Arena – aktiv fritidsordning – starter etter jul  

• 11 av 17 deltakere fra Bergen i finale i NC i ledklatring i Kristiansand – veldig godt miljø 
 

 

03-11 NM i Vestveggen i november  

• Trenger flere sikrere 

• Sponsorer – jobber med å få flere 

• Infomøte frivillige torsdag 11. nov 

 

 

04-11 Retningslinjer for klubbens økonomiske rammer/buffer (Remi/Ove) 
Retningslinjer for klubbens økonomiske rammer/buffer i forhold til faste løpende kostnader 
presenteres. 

 
• Må ha ca 3xfaste månedsutgifter satt av i buffer slik at vi kan takle tider med lite 

inntjening/nedstenging/uforutsette utgifter.  
• Når vi har dette på plass kan vi begynne å betale ned på lån/gjøre større investeringer 
• Skal klubben gå under denne bufferen, må det godkjennes av styret 

 



 

05-11 Sosialkomitéen - vedtak av mandat 
Mandat vedtatt 
 

• Må huske å involvere administrasjonen for å koordinere med aktiviteter i 
hallen/ordne med betaling etc 

• Må avklare hvem fra administrasjon som er medlem i komiteen 
 

 

06-11 Nye ruter i Bergenshallen 
• Blir skrudd om 1. uken i januar 
• Lavt besøkstall, men er mye aktivitet gjennom grupper etc 

 

 
07-11 Vedta hvorvidt vi ønsker sponsing eller ikke. Skal vi jobbe videre med dette?   
Følger opp dette etter NM 

 

8-11 Julebord – budsjettgodkjenning 
Revidert budsjett godkjent 
 
08-11 Diverse 
 

 

 

 
 

_________________________                                        ___________________________ 

Ove Landro (leder)                                                              Ågot Caroline Nilssen (nestleder) 

 

 

_________________________                                         ___________________________ 

Erik Faugstad                                                                        Ana Cascante De Quadras 

 

 

_________________________                                        ____________________________ 

Henning Monsen                                                                 Magnus Kvamme 

 

 

_________________________                                        ____________________________ 

Suong Thuy Pham Vo                                                         Gunnar Karlsen 



 

 

_________________________ 

Remi Småland (daglig leder) 

 

 


