
Referat fra årsmøtet i Bergen Klatreklubb

Bergenshallen, 11.mars 2008

1. Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent av årsmøtet.

2. Valg av møteleder og referent.
Gunnar Karlsen ble valgt til møteleder, Gisle Andersen som referent.

3. Godkjenning av årsmelding
Årsmeldingen ble gjennomgått og enkelte faktafeil funnet. Disse vil bli rettet.
Meldingen ble godkjent av årsmøtet.

4. Godkjenning av regnskap for 2007 og budsjett for 2008
Styrets hovedkommentar til regnskapet er at arbeidsgiveravgiften ikke er kostnadsført.
Det reelle driftresultatet er derfor omlag 40.000 lavere enn det fremlagte regnskapet
viser.
Årsmøtet kommenterte at regnskapet med fordel kunne vært satt opp på en mer
oversiktelig måte, eksempelvis kunne man tatt med postene fra foregående år slik at
man kan se utviklingen i klubbens drift og økonomi. Det ble også påpekt at
regnskapet for 2007, som fremlagt, ikke ville passert en revisjon. Med disse
merknadene godkjente årsmøtet regnskapet.

Hovedpostene i budsjettet for 2007 ble gjennomgått. Årsmøtet hadde enkelte
kommentarer knyttet til manglende samsvar mellom regnskapet for 2007 og forslag til
budsjettet for 2008. Særlig ble det påpekt at det nok var budsjettert med 50.00 for mye
i inntekter fra medlemskontingent. Totalsummen som blir brukt på lønn er
sannsynligvis korrekt, men fordelingen mellom de ulike postene er noe feil. Det er
budsjettert med penger til sponsing av utøvere også i 2008, selv om man ikke har delt
ut slik støtte de siste årene.

Det er satt av 150.000 til trykking av ny fører i 2008. Det er ikke enda budsjettert med
kostnader til oppussing/bygging av buldrevegg. Under behandlingen av dette punktet
gav årsmøtet sin tilslutningen til at styret jobber videre med å forbedre dagens
buldrevegg. Forventede kostnader er i størrelsesorden 100.000-200.000 alt etter
løsningen som velges. Trykkingen av ny fører og bygging av buldrevegg representerer
større investeringen for klubben. Dersom begge blir gjennomført vil klubben gå med
et underskudd i 2008. Klubben har imidlertid omlag 670.000 i oppsparte midler, slik
at dette er et mindre problem. Investeringen i ny kilefører vil over noen år
erfaringsmessig gi et overskudd.

Årsmøtet diskuterte også om styret burde betale for å få regnskapet revidert. Det ble
fremhevet at det viktigste ikke var revisjon men en bedre oversikt over klubbens
økonomi. Morten Alskog, som stiller som valg som ny økonomiansvarlig, lovde at
han ville sørge for dette.

5. Valg av nytt styre
Det ble ikke valgt noen valgkomite på årsmøtet i 2007. Styret har derfor via epost
listen og nettside bedt nye kandidater melde seg. Økonomiansvarlig i 2007, Agnete



Strømme, tar ikke gjenvalg. Sittende Leder, Gunnar Karlsen, tar ikke gjenvalg som
leder, men er villig til å sitte i styret. Styret har funnet en kandidat til rollen som
økonomiansvarlig. Styret foreslo Morten Alskog til dette vervet, Morten er revisor av
yrket og vil etter styrets mening kunne bidra til en bedre regnskapsrapportering. Av
styremedlemmne var det kun Gisle Andersen som sa seg villig til å stille som
lederkandidat. Frank Sæthre foreslo Geir Evensen som en lederkandidat, men Geir var
ikke villig til å stille til dette vervet. Årsmøtet valgte Gisle Andersen som ny leder for
Bergen klatreklubb. Årsmøtet hadde en mer generell diskusjon rundt styrets
sammensetning, størrelse og organisering. Det ble foreslått at styret vurderte hvor
mange styremedlemmer som er optimalt, og at dette legges frem forslag til nye
vedtekter, slik at ikke styret blir unødvendig stort. Årsmøtet foreslo også at man
jobbet aktivt for en bedre kjønnsbalanse.

Det ble påpekt at man i større grad kunne fordele ansvar for driften av klubben på
flere, og man kunne knytte til seg ressurserpersoner i ”komiteer”. Dette skjer til dels i
dag, på en mer uformell måte. I løpet av diskusjonen ble også to nye styrekandidater
lanser. Sunniva Vatle og Erik Faugstad. Årsmøtet valgte styre for 2008: Gisle
Andersen (leder) Gunnar Karlsen , Simen Ødegården, Ingunn Stubhaug , Geir Evensen,
Terje Hordnes , Raymond Sælen, Anders Dingsøyr, Morten Alskog, Sunniva Vatle og Erik
Faugstad.

Årsmøtet valgte følgende valgkomite for 2008
Frank Sæthre , Lars Mjaavatn, Lars Christian Stendal

6. Orientering om utbygging av buldrevegg

Anders Dingsøyr orienterte om saken. BKK har jobbet for å få større klatreareal de
siste årene. I 2007 har Anders Dingsøyr intensivert arbeidet. Vi har fått godkjenning
av Bergen Kommune til å innlemme store deler av arealet på klubbkontoret i en
nybygd buldrevegg.  Pr. idag brukes arealet i tredje etasje av hjemmehjelpen. Vi har
imidlertid en driftskontrakt med kommunen som sier at dette areal skal disponeres av
Vektløfterklubben og klatreklubben i felleskap. Etter gjentatte henvendelser har vi
formidlet vårt syn til kommunen og de har lovet å gi oss en dato for når vi igjen kan
regne med å disponere dette rommet. Det kan derfor ikke utelukkes at vi også kan
bruke noe av dette areal i en nybygd buldrevegg. Et tredje alternativ som det jobbes
med, er areal inne i selve ishallen, rett innenfor heisen. Her går det i dag en dør inn til
ishallen. Ved å bygge en ”boks” inne i ishallen kan vi få tilgang til et betydelig større
areal med god takhøyde enn det som er mulig i tredje etasje. Styret jobber for å få en
avklaring på disse forholdene i løpet av mars/april, slik at eventuelt ny vegg i tredje
etasje kan stå ferdig til neste vinter.

Årsmøtet diskuterte saken og det kom flere innspill til det videre arbeidet. Det
ble påpekt at det kunne være ønskelig å både ha en buldrevegg i både første og
tredje etasje.

9. Eventuelt

Rolf Nord fremmet forslag om at de beste utøverne, eksempelvis
landslagsutvøere som deltar på internasjonalt nivå, burde få trene gratis i
hallen. Styret ble bedt om å vurdere saken.



Frank Sæthre ønsket at styret så på kriteriene for sponsing. Pr. idag er det satt
et tak på støtten som et medlem kan tildeles. De fleste som har fått støtte har nå
nådd dette taket. Det har heller ikke vært lyst ut stipend de siste to årene. Odd
Magne Øgreid Foreslo at dette kunne løses ved at utøvere som hadde nådd
maksimal støttebeløp kunne få støtte dersom det ikke var andre søkere.
Årsmøtet sluttet seg til forslaget.

Steinulv Aarebrot tok opp hva som skjer med ungdommer som blir for gamle
for ungdomsgrupper. Årsmøtet oppfordret styret til å på nytt etablere en egen
gruppe for motiverte ungdommer på nivået over dagens ungdomsgrupper.
Steinulv påpekte også at klubben i år fyller 30 år, dette bør markeres.

Referent

Gisle Andersen


