
                                                                                 
 

 

 

 

Referat styremøte BK 13.01.22 

Åsane Arena  
 

Til stede: Erik, Gunnar, Øyvind, Kristian, Ågot 

På Zoom: Magnus, Ana, Suong 

Meldt frafall: Alexander 

Fraværende: Ove 

Fra admin: Remi 

 

   
01-01  Godkjenning av referat fra styremøte 02.12.21 
Referat godkjent 

 

 
02-01 Oppdatering fra administrasjonen 

• Bra tall for desember. Medlemsutviklingen er økende. 
 

• Bemanning i resepsjon - deler på dagvaktene i administrasjonen - vil bidra positivt til 
arbeidsmiljøet, kommer tettere på både ruteskruere og medlemmer/kunder. 

 
• Nye føringer fra NKF ift klatreleder inne - ønskes velkommen. 

 

 

 
• Omskruing i Bergenshallen, Bryggeriet og Vestveggen 

 
Krevende å skru i Bergenshallen, er ting vi må gå gjennom ift sikkerheten. Med litt 
investeringer kan hallen fortsatt brukes. Må kjøpe inn nye tak m.m. 

 
Bryggeriet - klatregrepene her er også slitt. Må kjøpe inn nye tak. 

 
Vestveggen - noen klare forbedringspunkt. Bør utnytte treningsområdet bedre - blir lite brukt. 
Pierro tegner forslag. Trenger også flere klatregrep. 

 

 



 

 
• Status handlingsplan og strategi. 

 
Detaljert og god info fra Remi. Vi ligger godt an ift strategi og handlingsplan.  

 
  

 
03-01 NM i buldring i mars – 24.-27. mars 

• Planlegging i gang – hatt møte med NRK 

• Har starta sponsorarbeid 

• TK holder i arrangementet – har kontakt med NKF 
 

 
04-01 Årsrapport og årsmøte 

• Må starte arbeidet med dette 
• Årsmøte-dato: 17. mars 2022 
• Ha klart budsjettforslag med faste poster samt driftsutgifter til neste styremøte - Remi 
• Sette i gang valgkomiteen - Ågot 
• Årsmelding – må begynne å samle inn innhold. Lage oversikt over kapitler og hvem som 

skriver hva - Ågot 
 

 

 
05-01 Forsinka Julebord (Remi/Kristian) 

• Vi satser på samling til sommeren – i juni 
 

 
06-01 Diverse 

• Søknadsfrist stipend satt til 25. januar – ikke kommet inn noe foreløpig 

• Satsing på seniorklatrerne – ambassadører for Bergen Klatreklubb 

• Planene på Slettebakken tilsier foreløpig byggestart 2024. Anleggskomiteen sjekker ift anlegg 
som er planlagt på Mindemyren - om det er noen muligheter for klubben der. 
 
 

 

 

 

_________________________                                        ___________________________ 

Ove Landro (leder)                                                              Ågot Caroline Nilssen (nestleder) 

 

 

_________________________                                         ___________________________ 

Erik Faugstad                                                                        Ana Cascante De Quadras 

 

 

_________________________                                        ____________________________ 



Kristian Gjerding                                                                   Magnus Kvamme 

 

 

_________________________                                        ____________________________ 

Suong Thuy Pham Vo                                                         Gunnar Karlsen 

 

 


