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Styremøte 20.08.2020 
Kl 17:30 
Ideparken + Zoom 

 
Agenda 

 
 
Til stede: Ågot, Henning, Endre, Ana, Erik, Magnus, Ove, Gunnar, Suong Erlend 

Fra administrasjonen: Remi 
 
Møtesyklus fastsatt til første torsdag i mnd. Kl19:00-21:00 
 

1. Gjennomgang av referat 
 

2. Oppdatering fra admin.  
 

- Presentasjon av nyansatte – resepsjonssjef, hovedtrener og hovedrutesetter 
- Info om ny nettside 
- Oppdatering Vestveggen 
- Diskusjon rundt ansettelse av HMS-/sikkerhetsansvarlig. Konklusjon: følge budsjett for 

ansettelser og kombinere med andre oppgaver  
 

3. Klatretinget. 
 

- Diskusjon av saker å ta opp fra klubben. Vara i styret bør bestå 
 

4. Økonomistatus.  
- Suksess med early bird-tilbud gir osss god likviditet fremover.  

 
 

5. Sak – 01.08 Prismatrise  
 

Bakgrunn:  

Se tilbake på sak fra februar der bakgrunn er referert under. Åsane Arena vil ha en prismatrise 
presentert i forkant av driftsavtale og dette må på plass for Vestveggen, men det er viktig å se det i 
sammenheng med Bergenshallen og Bryggeriet. 

 

Bergen Klatreklubb skal tilby klatring av høy kvalitet til konkurransedyktige priser til alle 

brukere av våre anlegg. Av historiske grunner har det vært betydelig prisforskjell for å buldre 

i Bryggeriet og å klatre tau i Bergenshallen, men som et ledd i forberedelsen mot åpningen av 

den nye veggen i Åsane er det behov for å avpasse prisnivået på våre ulike klatretilbud 

fremover.  

Når vi sammenligner oss med andre anlegg i Norge ligger BKK godt under det som er vanlig 

å ta for medlemsklatring. På grunn av at vi har ønsket at de som klatrer i våre anlegg også skal 

være medlem av klubben, har det derimot vært betraktelig dyrere å klatre hos oss som ikke-

medlem, og da spesielt i Bryggeriet. Det er derfor et behov for å justere prisene både i BGH 

og Bryggeriet slik at det blir mer samkjørt, og at prisforskjell for medlemmer og ikke-
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medlemmer unngår å være for stor. Med en fast prisforskjell på 30,- mellom medlems- og 

ikke medlems-klatring, vil det lønne seg å bli medlem for de som klatrer over 10 ganger i året 

så det vil fortsatt være et godt insentiv for å melde seg inn hvis man driver med klatring. 

Når Åsane åpner er det rimelig at det blir litt dyrere der enn det er i våre mindre og eldre 

anlegg.  

Samtidig som vi reviderer prisene i våre anlegg kan en også benytte muligheten til å legge til 

flere prisnivå for student, honnør, ungdommer og barn noe som er blitt etterspurt av 

medlemmer. Priser for årskort trenger ikke nødvendigvis å justeres på nåværende tidspunkt, 

men kan gjennomgås når prisene for Åsane settes senere i år. 

Med utgangspunkt i uendrete besøkstall vil de nye prisene føre til noe nedgang i inntekt, men 

sannsynligvis vil det veies opp for ved at flere vil besøke anleggene. 

Eksisterende prisnivå: 

Bergenshallen Medlem Ikke Medlem 

Voksen 60 90 

Student/Honnør/Ungdom 13-19 50 70 

Barn 0-12 40 60 

 
Bryggeriet Medlem Ikke Medlem 

Voksen 70 100 

Student/Honnør/Ungdom 13-19 60 80 

Barn 0-12 40 60 

 

Forslag til vedtak: 

Nedsette en gruppe til å gå nøyere gjennom hvordan prisene bør være før det bestemmes. 

Gruppen må gjennomføre en analyse av prisene i markedet og komme med forslag til ny prismatrise 
og spesielt ta hensyn til at vi er et idrettslag som gir gode medlemsfordeler til våre aktive 
medlemmer og se dette opp mot kommersielle aktører.  

Forslag vedtatt. 

 
 

6. Sak 02-08 Ny Uskedalsfører 
 

Bakgrunn: 

Den nåværende føreren har blitt godt mottatt, og det tas sikte på å lage en fører i tilsvarende format 
uten vesentlige endringer av design og layout.  

Dagens fører er i QuarkXpress format, men det er sannsynligvis mest hensiktsmessig å konvertere 
den til Adobe InDesign format før oppdatering skjer. Dette vil det gå en del timer med til. Deretter vil 
arbeidet bestå i innlegging av nye ruter med bilder, topoer, rutebeskrivelser etc., samt oppdatering 
til BKKs nye profilprogram. Dette er prosjektleders oppgave. Prosjektleder har også ansvar for dialog 
med alle involverte, samt rapporteringsansvar til styret ved behov.  
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Prosjektmedarbeiders oppgaver er å bistå prosjektleder ved behov, samt ha ansvaret for salg av 
annonser til føreren, finne trykkeri og ha dialog med trykkeriet i trykkeprosessen, prising av føreren 
og distribusjon til butikker. 

Prosjektleder: Odd Magne 
Prosjektmedarbeider: En person fra administrasjonen i klubben. 

Forslag til vedtak: 
Prosjektleder starter arbeidet med å lage ny, oppdatert utgave av Uskedalsføreren og får lønn etter 
avtale. 

Forslag vedtatt. 

 
7. Diverse 

 
- Frivilligsamling avholdes 3 sep. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


