Referat fra årsmøtet til Bergen Klatreklubb i 2011,
Bergenshallen 9. mars.
Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og referent
3. Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2010
4. Valg av nytt styre, valgkomite og revisor for neste periode.
5. Presentasjon av budsjett 2011
6. Hallutvidelse/bygging-opprett fond for å spare?
7. Preentasjon av forslag til t-skjortedesign
8. Medlemsregister
9. . Eventuelt
10. Endelig godkjenning av budsjett for 2011
1. Godkjenning av innkallingen.
Det var ingen protester mot innkallingen, og den ble godkjent av årsmøtet.
2. Valg av møteleder og referent
Sittende styreleder Erik Faugstad foreslo seg selv som møteleder og Lars Mjaavatn som
referent, og forslaget ble godkjent av årsmøtet.
3. Godkjenning av årsmelding
Årsmeldingen ble gjennomgått og enkelte faktafeil funnet. Disse vil bli rettet.
Meldingen ble godkjent av årsmøtet.
Godkjenning av regnskap for 2010 og budsjett for 2011
Gjennongang av økonomi av vår eminente regnskapsfører Morten Alskog. Han påpekte at
klubben hadde redusert utgift til arbeidsgiveravgift ved lønnsutbetalinger på under 450
000. Det ble gitt ros til Morten for å ha relativt stålkontroll på klubbens økonomi.
Det ble registrert en nedgang i antall betalte medlemskontigenter, uten at man kan forklare
hvorfor. Det ble enighet om å bedre rutinene for føring av medlemsregistrering.
4. Valg av nytt styre, valgkomite og revisorer for neste periode.
Det ble gjort få endringer i styresammensettingen. Anders Dingsøyr slutter, og Jaran
Nordstrand ble valgt inn I styret.
Årsmøtet godkjente valgkomiteens forslag på nytt styre:
Erik Faugstad (Leder), Jarle Kalland (Nestleder), Morten Alskog, Bjarte Ross Idsø (vara),
Frode Martinussen, Lars Mjaavatn, Jaran Nordstrand, Erlend Sunde (vara), Marie Helen
Sunde, Ragnhild Troøien
Ny valgkomite: Renathe Bolstad, Erik Løvby og Anders Melkevoll.
Revisorer: Gisle Andersen og Gunnar Karlsen
5. Gjennomgang av budsjett for 2011.
Økt budsjettposten for stipender, ellers ingen store endringer i budsjettet for 2011.

6. Hallutvidelse og bygging.
Det ble vedtatt og sette ned en komite som skal jobbe konkret med tanke på fremtidig
utbygging og utrede bruk av ubrukt veggareal I hallen. Ideer om fondopretting ble nevnt
som måte å spare penger på.

7. Presentasjon av t-skjortedesign
De forskjellige design forslagene som var kommet inn I t skjortekonkurransen ble
presenter tog drøftet.
8. Medlemsregister
Siden det har vært litt kluss med medlemsregistreringen kom det frem forlslag om hvordan
dette kunne gjøres bedre. Det ble påpekt viktigheten av å ha kontroll, siden klubben får
penger pr. medlem.
Et forslag var å ha en liste på dataen hallen med alle medlemmene I alfabetisk rekkefølge.
Dette vil fungere som en kontroll liste og gjøre det lettere for kveldsvaktene å få oversikt.
Det ble bestemt å sette av penger til å få kontroll på medlemsregisteret og Erik Faugstad
tok på seg jobben med å rydde opp I filsystemet. Dette vil han få betalt for.
9. Eventuelt
Det ble vedtatt at styret skal avgjøre om det skal kjøpes inn en port-a-ledge til klubben .
Dette er noe flere medlemmer har ytret ønske om.
Løsningen med årskort ble vurdert . Det ble ytret ønske om at årskortet burde gjelde fra
kjøpsdato og ikke slik dagens løsning er. Styret skal ta opp temaet og avgjøre om dette
skal endres.
Det ble etterlyst førstehjelpsutstyr I hallen og buldrerommet. Dette skal kjøpes inn.
Innspill fra kveldsvakt om at folk går rett inn og ikke betaler. De har ikke oversikt over
hvem som kan klatre gratis og etterlyser oversikt, samt at folk presenterer seg når de
kommer.
Telefonlistene i hallen skal oppdateres.
10. Godkjenning av budsjettet 2011
Budsjettet for 2011 ble godkjent.

Sign.
Referent
Lars Mjaavatn

