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Referat styremøte BK 30.06.20 
 
Til stede: Remi, Trond Kristian, Ove, Erlend, Erik, Ana, Soung, Endre, Gunnar, Magnus, Henning 
(zoom), Ågot (zoom) 
 
Referent: Erlend 
 
Ove informerte kort om styrets arbeidsmåter til de nye styremedlemmer. Presentasjon av 
styremedlemmer og hva en har gjort i styret + de nye og hva de kan bidra med. Generell diskusjon 
rundt styrearbeid. 
 

1. Gjennomgang av referat 
 
En sak må jobbes videre med. Forsikring – Remi tar denne saken videre. 
 

2. Konstituere nytt styre 
 

3. Fordeling av roller i styret 
Ove – leder, økonomi 
Ågot – nestleder, kommunikasjon 
Ana – HMS, vestlandsregion  
Magnus – barne- og ungdomsansvarlig 
Gunnar – utendørs 
Henning – satsingsgruppe, klubbutvikling 
Soung – sosialt 
Erik – fører 
Endre – hallansvarlig 
Erlend – utvikling anlegg. 

 
TK – om kommunikasjon. Gunstig å ha ett kontaktpunkt inn mot klubben. 
 

4. Presentere ansettelser. Hovedrutesetter og Hovedtrener. Neste steg. 
 
Remi presenterer hovedrutesetter: Pierre Wilhelm. Har skrudd for klubben en del allerede. Meget godt 
inntrykk på intervju. 
 
TK presenterer hovedtrener: Joakim Sveen. Solid inntrykk på intervju. Giret på å trene barn- og unge. 
Jobber med utviklingstrapp for NKF. Har vært hovedtrener på NTG med klatring. 
 
De har fått beskjed om at de er innstilt. Begge har sagt de vil ha jobben, men de er ikke ansatt og lønn 
er ikke avtalt. 
 
Diskusjon rundt lønn og ansettelsestidspunkt. 
 
Remi jobber med plan for oppstart og lønn og informerer styret slik at vi kan diskutere. 
 
Neste steg. Remi ser at vi trenger flere personer. Tanker rundt å ansette resepsjonsansvarlig. 
 
HMS-ansvar. Diskusjon rundt dette. Er det en egen stilling som sikkerhetsansvarlig? Kan inngå i andre 
stillinger, men vil være en større jobb i starten for å bygge opp HMS-system. 
 

5. Økonomi. Lånesøknad: til info 
 
Remi går gjennom økonomi. Månedlig likviditetsbudsjett. 
 
Kampanje om rabattert årskort kommer snart. 
 



 
  

Bergen Klatreklubb 

Vi bør jobbe litt med kommunikasjon og markedsføring videre. Ågot bidrar her. 
 

6. Oppdatering fra admin. 
 
Ikke så mye nytt fra Vestveggen. 1. november er åpningsdato. 
Møte om driftsavtale ble utsatt til over sommeren. 
Kommer til å bli mye over sommeren. 
 
Nytt datasystem på gang. Holder på å sette opp dette. Kommer til å bli proffere enn i dag. Tar en del 
tid å sette opp, men vil spare oss for tid på sikt. 
 
Buldrerom Bergenshallen skal være klart til høsten. 
 
Tilskudd korona osv. Klubben fikk litt, men ikke så mye som håpet. Diverse søknader er levert. Skal 
søkes om momskompensasjon. 
 

7. Diverse 
 
Remi lager møteplan for kommende år. 


