
Møtereferat, årsmøte i Bergen Klatreklubb, 19.februar 2002

Tilstede:

Gisle Andersen
Marianne Bakke
Inga Berre
Lars Gjerdåker
Lars Henriksen
Gunnar Karlsen
Flemming Rasmussen
Torodd Rimstad
Nikolai Robertsen
Frank Sæthre
Ronny Sjøtun
Christina Sørheim
Linn Karin Stendal
Lars Tørresen
Steinulv Aarebrot
Saksliste

Sak 1: Godkjenning av sakslisten

Sakslisten ble godkjent med følgende kommentarer: Marianne Bakke etterlyste
informasjon om årsmøtet og saksliste på BKKs nettsider.

Sak 2: Valg av referent og møteleder

Møteleder: Lars Gjerdåker
Referent: Inga Berre
Sak 3: Årsmelding

Gisle Andersen leste opp årsmeldingen. Sak 4: Regnskap

Lars Gjerdåker gjennomgikk regnskapet for 2001. Voss reknskapsbyrå har hatt
ansvaret for regnskapet dette året. Regnskapet ble godkjent med følgende
kommentarer: Mye "detektivarbeid" har medført at arbeidet regnskapsbyrået har hatt
med å føre regnskapet har vært større enn organisasjonsstørrelsen skulle tilsi.

Husleieposten for sivilarbeiderne er stor i år som følge av at BKK har betalt et
depositum for en av sivilarbeiderne på over 20000 kr.

Gunnar Karlsen bemerket at det er et stort sprik mellom utgiftsposten driftsmidler
(16469 kr.) og inntektene ved salg av kalk (7253 kr). I regnskapet for neste år bør
kjøp og salg av kalk være egne poster på budsjettet slik at evt. svinn kan bli kartlagt.
Linn Karin Stendal bemerket at det ofte er for mye penger i kassen i forhold til de
som har betalt treningsavgift i hallen når kassen gjøres opp hver kveld. Dette kan
komme av at betaling av kalk ikke blir registrert tilfredsstillende.

Sak 5: Budsjett



Budsjettet ble godkjent med følgende kommentarer: Gunnar Karlsen bemerket at det i
budsjettet (merkelig nok) er tatt høyde for mye svinn av kalk. Det bør videre lages en
egen post på 5-10000 kr. for borebolter.

Ang. treningsavgifter bør det nye styre vedta hvordan dette skal gjøres for 2003 og
om avgiftene for inneværende år bør endres. Det var enighet om at den nåværende
årsavgiften (engangs treningsavgift) på 1500+400 kr. for klatring i Bergenshallen bør
reduseres (ingen medlemmer har hittil betalt årsavgift for trening i 2002). Ordningen
med treningsavgift og årsavgift (halvårsavgift) bør videre bli mer fleksibel slik at
avgiftene ikke kun gjelder for et kalenderår.

Alternative treningsavgifter er for tiden som beskrevet nedenfor. Antall ganger man
må klatre årlig for at et alternativ skal lønne seg i forhold til de overstående er merket
i parentes:

1. 50 kr per gang (mindre enn 25 ganger)
2. 25 kr per gang + 400 kr per år (mer enn 25, mindre enn 60 ganger)
3. 1500 kr + 400 kr per år (mer enn 60 ganger)

I tillegg tilbys et halvårskort til 900 kr. hvis man bet. den årlige treningsavgiften på
400 kr. Når dette lønner seg er avh. av hvor mye man ønsker å trene i hallen resten av
året.

Prisen på 50 kr. per klatreøkt i Bergenshallen for de som ikke har betalt treningsavgift
bør være som den er siden dette er det samme beløpet som blir brukt av andre
klatrevegger i Bergen. Det er også viktig at det gis gode tilbud til de som betaler
treningsavgift slik at man får noe igjen for å være medlem i klatreklubben. For å
betale treningsavgift må man være medlem i klubben som koster 100 kr. årlig. Mange
personer vil nok regne dette beløpet som et ekstra tillegg til treningsavgiften på 400
kr. Ifølge Lars Gjerdåker vil klubbens medlemstall hvert år avhenge veldig av hvilke
tilbud klubben kan gi medlemmene.

I regnskapet for 2002 bør de forskjellige treningsavgiftene skilles ut som egne poster.

Frank Sæthre mente det er viktig at klubben blir flinkere til å informere om hva
medlemspengene brukes til. F.eks. (re)bolting av klatreruter. Følgende slagord ble
foreslått av Steinulv Aarebrot: BKK bolter Bergen for deg...

Marianne Bakke kommenterte at medlemsavgiften i klatreklubben burde vært satt opp
som årsmøtesak.

Frank Sæthre kommenterte klubbens sponsing i 2001 (10000 kr til Stein Ivar Gravdals
Himalaya ekspedisjon). Når BKK har valgt å sponse privatpersoner er det viktig at det
lages retningslinjer for tildeling av sponsormidler, og det bør gjøres klart hvovidt slike
midler bare kan tildeles ekspedisjoner eller om andre formål, slik som reiser til World
Cup er aktuelt. Dette blir en viktig oppgave for det nye styret. Gunnar Karlsen
påpekte at støtten til Gravdal ble gitt på bakgrunn av at ekspedisjonen var et
internasjonalt prosjekt som har fått stor oppmerksomhet. Der er også viktig at klubben
markerer bredde i støtten, siden konkurranseklatrerne allerede får endel støtte



gjennom at klubben betaler deltageravgift og 50% av reiseutgifter i forb. med
konkurranser. Utgiftene BKK har i forb. med at medlemmer reiser på konkurranser er
også blitt større det siste året siden det nå gjerne er 10-12 medlemmer som ønsker å
konkurrere i Norgescupen mot 1-2 tidligere. Lars Gjerdaker opplyste om at sponsing
av privatpersoner aldri har vært et tema i BKK tidligere siden klubbens økonomi ikke
har gitt rom for dette tidligere. Det er videre satt av mer midler til
konkurranseklatrerne for 2002 i årets budsjett. Lars Henriksen ønsket videre at
klubben lager retningslinjer og setter av penger på budsjettet for støtte til utvikling av
nye klatrefelt.

Sak 6: Valg av nytt styre

Valgkomiteen har bestått av Marianne bakke og Nicolai Robertsen. Følgende
representanter ble valgt inn i styret for 2002:
Lars Henriksen (leder)
Ronny Sjøtun (konkurranseansvarlig)
Gunnar Karlsen (utdanningsansvarlig)
Inga Berre (sikkerhetsansvarlig)
Torodd Rimstad (arrangementsansvarlig)
Håvard Haukenes (medlem)
Heidi Une vil muligens si seg villig til å være økonomiansvarlig for 2002. Det nye
styre må avklare dette. Knut Bjerke og M.L.B går av som revisorer. Revisorer for
2002 er Lars Gjerdåker og Steinulv Aarebrot.

Sak 7: Eventuelt

Christina Sørheim tok opp problemet med elendig renhold av garderobene. Ifølge
Gisle Andersen er problemet at sivilarbeiderne ikke kan pålegges å vaske. På det
nåværende tidspunkt er det klubben som har ansvar for renhold og vedlikehold av
Bergenshallen. I løpet av 2002 skal imidlertid avtalen med kommunen reforhandles,
og klubben mener og har fått signaler om at dette ansvaret skal overføres til
kommunen. Det blir en oppgave for det nye styret å sørge for en midlertidig løsning
siden forholdene i dag er uholdbare. Lars Tørresen etterlyste kontinuitet i styret, slik
at kunnskap og informasjon kan videreføres.

Frank Sæthre foreslo at klubben bør få en sportslig koordinator med faglig tyngde
som kan ha et overordnet ansvar for treningsopplegget i den organiserte aktiviteten.
Linn Karin Stendal mente at en person bør lønnes for å gjøre denne omfattende
jobben. Gunnar Karlsen var imidlertid at det bør komme et initiativ først fra en person
som har et stort engasjement og som er villig til å binde seg over tid. Det er viktig at
initiativet kommer før pengene slik at ikke penger blir et "lokkemiddel" for å gjøre en
innsats. Arbeidet til en evt. sportslig koordinator vil uansett avhenge mye av frivillig
innsats, siden klubben har begrensete lønnsmidler. Prinsipielt bør også klatreklubben
være forsiktig med å lønne personer/kjøpe tjenester, siden det meste av aktiviteten
baseres på frivillig innsats. F.eks. klatrevakter, rebolting av ruter o.l.

Referent

Inga Berre


