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1. Godkjenning av innkalling

Det var ingen protester mot innkallingen, og den ble godkjent av årsmøtet.

2. Valg av møteleder og referent

Sittende styreleder Gisle Andersen foreslo seg selv som møteleder og Marie Sunde som referent, og forslaget
ble godkjent av årsmøtet.

3. Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2009

Årsmelding:

Sittende styreleder og møteleder Gisle Andersen presenterte årsmeldingen, og av det som ble det trukket
frem, var spesielt flere større prosjekter i 2009: 1) en relativt omfattende, selv om lite synlig rehabilitering
av klatreveggen, 2) riving av det gamle og bygging av nytt buldrerom, og 3) utgivelsen av ny kilefører
(Klatrefører for Bergen: Naturlig sikrede ruter og Bolstadøyri). Disse ble lagt frem som kostnadskrevende,
men likevel først og fremst vellykkede prosjekter som ses som positive for klubben. Utgiftene til prosjektene
ble også jevnt over mindre enn forventet.

Også økende medlemstall, fra noen og fem hundre (500) medlemmer i 2005 til 800 i 2009, tyder på høy
aktivitet i Bergenshallen og gode inntekter for klubben sammen med fortsatt stor kursaktivitet.
Medlemstallet har også blitt mer nøyaktig det siste året da vi har fått forbedret registreringssystem –
møteleder påpeker at medlemstallet fra 2005 kan være feilaktig, men at det likevel kan vises til en markant
økning. Dette har også sammenheng med salg av rimelige kurspakker det siste året, som har inkludert
innføringskurs, medlemskap, bolteføreren fra 2004 og Vertikale Vest.

Sittende styreleder og møteleder påpeker at av det som ikke har vært så bra, er et generelt lite aktivt styre
der bl.a. sittende styreleder selv ikke har vært synlig i klatremiljøet, og ønsker å slutte. Det har generelt
vært et problem at flere i styret har vært for lite aktive der det skjer ved fortrinnsvis ikke å ha vært tilstede
i Bergenshallen eller aktive klatrere og synlige i miljøet, og møteleder påpeker selv at klubben fortjener et
aktivt og synlig styre. Dette ønsker årsmøtet å gjøre noe med ved bl.a. å utnevne ny styreleder og flere nye
styremedlemmer som per i dag er aktive medlemmer av klubben og også bl.a. har erfaring med styrearbeid
fra andre klatreklubber.

Møteleder legger også frem at det dessuten kan gjøres forbedringer når det gjelder rebolting – og her er det
først og fremst styret sitt arbeid man må øke progresjonen på. Odd Magne Øgreid påpeker at det er mange
frivillige som er villige til å stille opp, men som trenger å koordineres og som ved enkelte anledninger har
stilt opp, men ikke hatt det nødvendige utstyret tilgjengelig. Samtidig var også dårlig vær en hindring i
2009. Øgreid påpeker også at det med fordel kunne vært utpekt en reboltingskomité og ikke bare en
reboltingsansvarlig, og nevner at det i 2009 ble satt av en dato til rebolting av Hjallaveggen der frivillige
stilte opp, men måtte endre planene pga. dårlig vær. Gruppen bestemte seg for å rebolte Loddefjord, som
også trenger rebolting i stedet, men hadde da ikke det nødvendige utstyret tilgjengelig og måtte avlyse
reboltingen helt. Her ville det vært en fordel å hatt en reboltingskomité med oversikt over tilgjengelig utstyr
etc. i tillegg til en overordnet reboltingsansvarlig. Det nye styret med reboltingsansvarlig oppfordres dermed
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av årsmøtet til å utnevne en reboltingskomité for 2010, og krysser samtidig fingrene for bedre værforhold
denne gangen.

Møteleder understreker også at det bør planlegges ny boltefører. Den gjeldende føreren fra 2004 varer i
maks 2 år til. Ellers har det blitt utgitt ny kilefører, og møteleder som også leder arbeidet med førerne,
fremlegger at den planlagte Uskedalsføreren absolutt vil bli forsøkt fullført så snart mulig.

Det nye driftssystemet fra 2007 med to lønnede ansatte – en administrativt og en teknisk ansvarlig –
fungerer til slutt fremdeles bra, og når det gjelder driften representert ved kursaktivitet inklusive
ungdomsgrupper, er nok kapasiteten utnyttet til fulle – vi kan ikke inndrive særlig større inntekter på dette
området.

Morten Alskog påpeker i forbindelse med aktiviteten i hallen at styret for to år siden var bekymret for at
det ikke var noen aktive juniorer i klubben, og ønsket å legge bedre til rette for de mest interesserte – i dag
har klubben 15 aktive juniorer på fredagsgruppen som trener fra 2 til 5 ganger i uken og reiser på
Norgescup der flere også gjør det meget bra i konkurransene.

Årsmøtet godkjente årsmeldingen.

Regnskap:

Økonomiansvarlig Morten Alskog presenterte regnskapet, som årsmøtet var meget fornøyd med
grundigheten og nøyaktigheten av sammenlignet med foregående års regnskap, som bl.a. ikke ville passert
en revisjon. Det kommer i regnskapet generelt klart fram hvilke og nøyaktige utgifter og inntekter klubben
har hatt i 2009.

Av viktige poster i regnskapet nevnes økte inntekter med 200 000 samt kostnader til klatrefører og
buldrerommet. Underskuddet er imidlertid bedre enn forventet, dvs. 90 000 uten lovet refusjon fra
kommunen på 140 000 som da vil føre til et overskudd på 50 000.

Økonomiansvarlig legger også frem at det grunnet dårlige rutiner/kommunikasjon og mange purringer som
ikke har blitt sendt, det er dessverre mange utestående fordringer på til sammen 100 000 – rutinene er
imidlertid nå ordnet opp i, og økonomiansvarlig med administrativt ansvarlig Kaia Hugin regner med å
kunne kreve inn i alle fall deler av fordringene.

Det ble også lagt frem at de økte lønnskostnadene har sammenheng med arbeid med føreren og
buldrerommet.

Årsmøtet godkjente regnskapet og understrekte samtidig at det var svært fornøyd med økonomiansvarlig
Morten Alskogs innsats for å ordne opp.

4. Godkjenning av budsjett 2010

Budsjettet ble lagt frem av økonomiansvarlig Morten Alskog og sittende styreleder Gisle Andersen. Diverse
ble påpekt underveis: Budsjettposten sosiale aktiviteter ble etter ønske fra årsmøtet økt fra 10 000 til 25
000 – grunnen til at det bare ble budsjettert med 10 000 i utgangspunktet, var at det erfaringsmessig ikke
koster så mye å arrangere, men at problemet heller er at det må arrangeres mer.

Av det øvrige som ble kommentert, var at den planlagte rivingen av skilleveggen mellom oppholds- og
buldrerommet i fjor viste seg å være mer krevende enn forventet pga. strømledninger og vifteanlegg som
også ville måtte rives og legges på nytt. Her påpeker teknisk ansvarlig Tor Willy Ingebrigtsen behov for
både elektriker og ventilasjonsfirma som koster og at man derfor valgte å vente med rivingen av veggen i fjor
inntil kostnader og arbeidsomfang ble sjekket ytterligere. Årsmøtet vedtok at det må sjekkes opp i pris før
noe bestemmes igjen, og de ansatte i klubben fikk i oppdrag å sjekke dette videre. Årsmøtet var definitivt
stemt for at det tas tak i videreutvidelsen av buldrerommet og at budsjettet holdes på rimelig nivå.

Håkon Syvertsen påpekte at bolter og klatretak burde vært to separate poster i regnskapet slik at det ville
vært lettere å se hvor mye som går til hva. Dette reagerte også det øvrige årsmøtet på – det ble tatt til
etterretning og vil bli forsøkt endret for neste års regnskap.

Jon Olav Ringheim stilte spørsmål om klatreføreren er overskudds- eller underskuddsprosjekt. Dette ble
besvart av leder for førerprosjektet Gisle Andersen, som la frem at det på sikt er et overskuddsprosjekt og

2



ikke noe som innebærer tap.

Årsmøtet godkjente budsjettet med endringene som ble gjort på møtet.

5. Valg av nytt styre og valgkomité

Valgkomitéen bestående av Raymond Sælen (leder), Jon Olav Ringheim og Sunniva Hammerås la frem
forslag til nytt styre basert på skriftlig redegjørelse fra leder (ikke tilstede på årsmøtet). Jon Olav Ringheim
var eneste tilstedeværende fra valgkomitéen og hadde ikke innvendinger eller kommentarer til forslaget.
Årsmøtet godkjente forslaget, og Erik Faugstad ble valgt til ny styreleder og Jarle Kalland til nestleder. De
øvrige styremedlemmene som ble valgt var:

Morten Alskog (Økonomiansvarlig)
Frode Martinussen (Rebolting)
Marie Sunde (Bergenshallen)
Ragnhild Troøien (Sponsing)
Lars Mjaavatn (Sosial direktør)
Anders Dingsøyr (Sikkerhetsansvarlig)
Erlend Sunde (Konkurranser)
Bjarte Ross Idsø (Videreutvikling av klatrearealer)

Gunnar Karlsen slutter i styret etter sitt 22. år på rad som styremedlem, i tillegg til Gisle Andersen, Kjell
Erik Vathne og Ragnhild Frotjold. Erik Faugstad, Morten Alskog, Frode Martinussen, Marie Sunde, Anders
Dingsøyr og Erlend Sunde ble gjenvalgt i styret, og nye styremedlemmer i år er Jarle Kalland som
nestleder, Ragnhild Troøien, Lars Mjaavatn og Bjarte Ross Idsø. Erlend Sunde og Bjarte Ross Idsø ble
varamedlemmer.

Årsmøtet var ellers særlig glad for at Morten Alskog fortsetter som økonomiansvarlig et år til, og roser nok
en gang for å ha gjort en særdeles god jobb med å ordne opp i regnskapet.

Håkon Syvertsen, Sofie Vervaet og Torbjørn Eidsheim Bøe ble etter forslag fra valgkomitéen og det sittende
styret valgt til neste års valgkomité.

6. Eventuelt

Teknisk ansvarlig i Bergenshallen Tor Willy Ingebrigtsen fremmet forslag om å selge gamle klatretak og gå
til innkjøp av nye. Årsmøtet var absolutt stemt for nye klatretak og enig i at mange av de gamle kan selges
– takene er godt brukt og vasket og falmet i farge, men fortsatt gode og fullt brukelige for andre med
klatrevegg.

Bjarte Ross Idsø og Erlend Sunde tilbød seg å reise som BKKs representanter på Klatretinget til Norges
Klatreforbund 17.-18. april.

Bergen 7. april 2010
Marie Sunde, referent
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