
                                                                                 

Referat styremøte BK 07.04.22 

Åsane Arena kl. 19 

Til stede: Erik, Gunnar, Alexander, Sebastian, Maria, Anne Hege, Ågot, Soung, Kristian 

Fra adm: Remi 

Ikke til stede: Magnus 

Referent: Ågot 

   

01-03 Godkjenning av referat fra styremøte 03.03.22 

Referat godkjent 

02-03 Konstituere nytt styre 
- Presentasjon av alle til stede samt informasjon om komiteer 
- Møtekultur: Viktig at alle leser gjennom styredokumenter som foreligger før styremøtet – link til 

Google Drive sendes 

 

03-03 Årsregnskap 2021 – vedtakssak 

- Oppdatert regnskap 
 

Kommentar: Grasrotandelen – kan vi gjøre en innsats ift å få inn mer her – lage kampanje på dette? 

Vedtak: Årsregnskap 2021 godkjent 

 

04-03 Oppdatering fra administrasjonen 

- Evaluering NM   
Ikke nok ipader 

Ikke nok pc-er 

Personavhengig system – må forbedres 

60 frivillige hvorav 40 dommere – hadde trengt flere frivillige 

Rutesetterne: høyere standard på arrangementet enn på flere internasjonale cuper 

Fikk inn litt sponsormidler, men arrangementet går med tap - mye pga sein avklaring med 

NKF ift sponsorer 

 

- Vestveggen 1 år/åpen dag – ikke ressurser til å gjøre så mye ut av det (mye sykefravær), men 
de som kom var veldig fornøyd 
 

- Situasjonen i admin bedre ift sykefravær 
 



- Økonomi: Ber om å få ny kontaktperson hos regnskapsbyrået, regnskap og rapporter har blitt 
levert for seint over tid – venter på kvartalsrapport. 

 

05-03 Hederstegn – kommet noe videre her?  

- Erik/Alexander jobber videre med dette 
- Mandat til hederstegnutvalg skal være klart til styremøte i juni 

 

06-03 Styresamling torsdag 28. april – med følgende tema: 

- Hva er styrets oppgaver  
- Revidert strategiplan – sponsorarbeid, klima, hvordan ta vare på nybegynnere  
- Buldring og sikkerhet – hva kan vi gjøre for å bli bedre?  

 

07-03 Integrering – søke kommunen om midler til aktivitet for flyktninger fra Ukraina? 

- Ønsker å skape aktivitet for barn og unge – må søke midler 
- Sebastian forslag: lage ting som selges til inntekt for Ukraina 
- Alexander forslag: Lage skriv der vi får oversatt det tilbudet vi kommer opp med, til ukrainsk 

– kontakte frivilligkoordinator hos kommunen 
- Kommer noen med Aktivitetskort – forventer at de da får komme inn gratis. Remi sjekker 

med kommunen 
 

08-03 Medlemsmøte i april/mai 

- Kristian organiserer dette i samarbeid med adm  
 

09-03 Klatretinget 2022 – 22.-24. april i Tromsø 

- Sakspapir kommer fredag før påske 
- Ikke lett for et styre å forberede seg til Klatretinget når saksdokumenter kommer på 

ettermiddagen før en høytid/skoleferie. BK har meldt inn sak angående deling av underskudd 
mellom klubb og NKF ved arrangering av Norgesmesterskap 

 

10-03 Oppdatering fra komitéene: 

- Anleggskomitéen 
- Klatrefeltkomitéen 
- Kommunikasjonskomitéen 
- Sosialkomitéen 

 

12-03 Eventuelt 

- Frivillighet – viktig å notere antall timer med frivillighet i klubben. Alexander kom med forslag 
om å bruke en felles app til dette. 

 

 

 

 

 



 

 

_________________________                                        ___________________________ 

Ågot Caroline Nilssen (leder)                                             Kristian Gjerding (nestleder) 

 

 

_________________________                                        ___________________________ 

Erik Faugstad                                                                        Anne Hege Straume 

 

 

_________________________                                        ____________________________ 

Sebastian Menze                                                                  Magnus Kvamme 

 

 

_________________________                                        ____________________________ 

Suong Thuy Pham Vo                                                         Gunnar Karlsen 

 

 

 

 


