
                                                                                
 

 

 

Referat styremøte BK 10.02.22 

Åsane Arena  

Til stede: Alexander, Erik, Gunnar, Øyvind, Ove, Magnus, Suong, Ågot 
På Zoom: Kristian, Ana (fra kl. 20) 
Fra adm: Remi, Keith 
 

Referat: Ågot 

 

   
01-02 Godkjenning av referat fra styremøte 13.01.22 
 
02-02 Oppdatering fra administrasjonen 

• Økonomi – prisjusteringen gir resultater 

• Bemanningssituasjonen – tatt litt tid å få på plass ny struktur hverdager ift kontrakter, 

korona osv 

• Stort trykk i helgene – har satt inn ekstra vakt  

• Norge Rundt kommer på besøk tirsdag15. februar – de skal ha Vestveggen som 

vertssted – medlemmene er invitert  

• Bergenscup 19.-20. februar – omskruing i Bryggeriet uka før 

• Bursdagsfest 5. mars – ettårsjubileum - diverse aktiviteter, lav terskel 

• Medlemstall øker stadig: Nå 2920 – 31. januar var det 2380 

 
 
03-02 Støtte seniorsatsing – vedtakssak 
 
Forslag til vedtak: 
Bergen klatreklubb starter et seniorlag. 
 

Bakgrunn: 
Etter juniornivå er våre utøvere overlatt til egen satsing uten støtte eller forankring i klubben. De 
beste klatrerne forsvinner til andre klubber  

Sammenlikner vi oss med andre idretter er det på dette stadiet de starter å satse som eliteutøver og 
det er da synd at vi ikke har et tilbud her. Med et seniorlag kan vi tiltrekke oss utøvere som ser 
mulighetene i klubben vår. 
 
 
Forslag vedtatt 



04-02 Sponsorarbeid - vedtakssak   
 
Forslag til vedtak: 
Driftsorganisasjonen kan selge reklame til Vestveggen. For å unngå visuell støy, skal det i Vestveggen 
kun selges reklame på avtalte flater, som beskrevet i utkast til prospekt. Selve klatreveggene skal 
være reklamefrie. Det skal ikke selges reklame til sponsorer som motarbeider våre verdier. 
 
Bakgrunn: 

For å robustgjøre økonomien ønsker driftsorganisasjonen å utnytte potensialet i 
sponsormidler. Det er ikke identifisert noen åpenbar økonomisk nedside ved å motta 
sponsormidler, men klubben har klart seg økonomisk uten dette så langt. Likevel er 
situasjonen annerledes siden klubben har vokst. 
 
Det skilles mellom sponsor-, støttespiller- og samarbeidsavtaler: Sponsoravtale er å betrakte 
som bytte av reklame mot penger. Støttespiller-avtale er relevant for organisasjoner som vil 
ta et samfunnsansvar og eksponering er underordnet. Samarbeidsavtale omfatter utstyr, 
penger og rabatter. Vi har i dag samarbeidsavtale med Petzl og Ute Bergen. 
 

 
Forslag vedtatt 
 
Erik og Øyvind kommer med forslag til revidering av strategi ift sponsorarbeid 
  
 
05-02 Komitéenes arbeid – fungerer disse ift administrasjonen? 

Innspill til klatrefeltkommitéen fra administrasjonen (adm) på bakgrunn av reaksjoner adm har 
fått fra medlemmer, samt at det er vanskelig for adm å administrere bolter og utstyr uten 
retningslinjer.  
 
Komitéleder kjenner seg ikke igjen i utfordringene adm skisserer, og det er ulik oppfatning av 
hva som betegnes som retningslinjer. Det har foreløpig ikke vært avholdt møter i 
klatrefeltkomitéen, men noen i komitéen har hatt diskusjoner på komitéens FB-gruppe, ifølge 
komitéleder.  
 
Styret foreslår at administrasjonens innspill tas med til et fysisk møte med klatrefeltkomitéen, 
og at det utarbeides skriftlige retningslinjer. Remi stiller på dette møtet. 

 

06-02 NM i buldring i mars  
• Må sette fullt trykk på sponsorjobbing 

• Trenger mange frivillige 

• TK har god dialog med NKF 

• Kommunikasjonsansvarlig i NKF er sykemeldt – TK har fått ansvar og får kompensasjon for 
dette 

 

07-02 Årsrapport 
• Frist for innlevering av tekst 15. februar 
• Ferdig til trykking 1. mars 

 

 
08-02 Hederstegnkomité? 
Jobbe med forslag ift sak tatt opp på desembermøtet – som det ble vedtatt å gjøre noe med til 
årsmøtet = vedtakssak til neste styremøte (Remi). 
               
Erik og Alexander ser på mulige statutter for hederstegn til neste styremøte. 

 



09-02 Stipend 
• Behandle søknader: 

Tre søknader innvilges, en sendes i retur for bedre utfylling av søknad og en søker får delvis 
innvilget søknad 

 
 

 
10-02 Hordaland Alpine redningsgruppe har sendt henvendelse med ønske om gratis trening i 

våre anlegg  
• Behandle forespørsel: 

Vi tilbyr rabattert årskort 

 
11-02 Eventuelt 
 

 

 

 

 

_________________________                                        ___________________________ 

Ove Landro (leder)                                                              Ågot Caroline Nilssen (nestleder) 

 

 

_________________________                                         ___________________________ 

Erik Faugstad                                                                        Ana Cascante De Quadras 

 

 

_________________________                                        ____________________________ 

Kristian Gjerding                                                                   Magnus Kvamme 

 

 

_________________________                                        ____________________________ 

Suong Thuy Pham Vo                                                         Gunnar Karlsen 

 


