
                                                                               
 

 

Referat styremøte BK 07.10.21 

Åsane Arena  
 
Til stede: Ana, Alexander, Øyvind, Gunnar, Kristian, Suong, Magnus, Erik, Ågot 
Fra adm: Remi 
Fraværende: Ove 
 
Referent: Kristian 

   

01-10 Godkjenning av referat fra styremøte 02.09.21 

Referat godkjent 

 

02-01 Oppdatering fra administrasjonen 

Daglig leder ga en kort gjennomgang av økonomien. Økonomien ser bra ut, selv i september 
melder folk seg inn. Fra august ser det ut til at vi er ferdige med røde økonomiske tallene. 
Mye av dette er takket være Covid-støtte og innvilgning av diverse lån. 
 

● Diskusjon om å formidle belegg/besøkstall i hallen til publikum, men ingen 
konklusjon. 

● Diskusjon om å planlegge vedlikehold av autobelays i sommer-halvåret, overfor 
Høyt&Lavt. Administrasjonen tar dette til etterretning. 

● Etterspørselen etter kurs er svært høy og vi har ikke kapasitet til å ta unna alt. 
● Bergenshallen: Styret kommenterte lav aktivitet på ruteskruing og sterkt ønske om at 

dette må prioriteres. 
 

03-10 MN i Vestveggen i november 

● Det skal gjennomføres prøve-NM i Vestveggen 15.-17 oktober. 
● Styret ønsker å bli inkludert på eposter sendt til de frivillige. 
● Styreleder presenterte referatet fra ‘Statusmøte NM 061021’ 
● Spørsmål om økonomien i NM-prosjektet. Arrangementet har små inntekter og er et 

tapsprosjekt. Sponsormidler er avgjørende for å redusere tapet.  



Aksjon: Remi/adm - Inkluder styret på eposter til de frivillige 
 

04-10 Retningslinjer for klubbens økonomiske rammer/buffer (Remi/Ove) 

Daglig leder og styreleder vil prioritere arbeidet den kommende tiden. 
Aksjon: Remi/Ove 
 

05-10 Julebord 

Julebordet arrangeres 11. desember i Åsane, på Aasatun.  
 

06-10 Årets idrettsanlegg. 

Diskusjon om hvem som drar, i tillegg til Remi. Sjekk på kr 30 000 blir øremerket 
administrasjonen, for å styrke samarbeidet. 
 

07-10 Cragdatabase til Folket 

Forslag til vedtak støttes enstemmig. 
 

08-10 Diverse 

Søknad om stipend fra Leo Ketil Bøe.  
 
Bekledningssponsor - støttes 
 
Reklame 
Kristian la frem forslag om rammer for sponsing i Vestveggen. Det ble en god diskusjon om 
hvem vi kan ha og ikke ha som sponsorer, og om vi vil ha dette i det hele tatt. 
 
Saken fortsetter. 
 
 

 

 

_________________________                                        ___________________________ 

Ove Landro (leder)                                                              Ågot Caroline Nilssen (nestleder) 

 

 

_________________________                                         ___________________________ 

Erik Faugstad                                                                        Ana Cascante De Quadras 

 

 

_________________________                                        ____________________________ 

Kristian Gjerding                                                                   Magnus Kvamme 

 



 

_________________________                                        ____________________________ 

Suong Thuy Pham Vo                                                         Gunnar Karlsen 

 

 

 

 


