
Årsmøtet Bergen Klatreklubb 21. mars 2012

Bergenshallen

Saksliste:

1. Godkjenning av innkallingen

2. valg av møteleder og referent

3. gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2011

4. valg av nytt styre, valgkomité og revisorer for neste periode

5. presentasjon av budsjett for 2012

6. orientering om buldrehallprosjektet

7. eventuelt

8. godkjenning av budsjett for 2012

Styreleder ønsket velkommen til årsmøtet, og gikk rett på sak.

1. Godkjenning av innkallingen

Det var ingen innvendinger til innkallingen, og innkalling ble godkjent av årsmøtet

2. valg av møteleder og referent

Lars Mjåvatn og Erlend Sunde hadde på forhånd sagt seg villig til å være henholdsvis møteleder 
og referent, og ble godkjent/valgt av årsmøtet

3. gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2011

Erik Faugstad tok en gjennomgang av årsmeldingen. Enkelte mangler ble funnet, og noen 
kommentarer ble gjort:

o jobben med buldreanlegget burde vært nevnt i årsmeldingen, ettersom det har blitt 
brukt mye ressurser og tid på dette prosjektet.

o Det ble spurt om hva klatrekortet egentlig er. Erik Faugstad tok en kjapp gjennomgang av 
diskusjonen omkring den nye brattkortordningen, og hvorfor Bergen Klatreklubb ikke har 
sett seg tjent med benytte brattkorttilbudet til NKF. Det ble kommentert at vi bør gå ut 
med info til andre veggeiere om at vi har et annet kort som egentlig tilsvarer brattkortet, 
slik at klatrekortet også kan brukes i andre klatrevegger.

o Rebolting – Det ble kommentert at klubben har vært noe passiv på arbeidet med 
rebolting av klatrefelt i 2011, og at det er viktig at klubben har en plan for og koordinerer 
dette arbeidet.



Det ble også fremmet forslag om fjerning av bolter på en rute på Fjellsiden klatrefelt, 
hvor det har blitt reboltet. En rute som tidligere kun hadde en bolt, har nå blitt helboltet. 
Årsmøtet hadde en liten diskusjon omkring problematikk med bolting av riss, uten at 
noen konklusjoner eller vedtak ble bestemt.

o Det var uoffisiell publikumsrekord på NM, med billettinntekter på ca. 8000 kr.

o Klatreutstyr har blitt forsøkt sendt til India, men det er uklart om pakken har kommet 
fram eller ikke. Har blitt sporet til Mumbay..

Morten Alskog gikk relativt grundig gjennom regnskapet for 2011. Det har blant annet blitt 
opprettet en ny post, som er feriepenger til faste ansatte (administrativt ansvarlig og teknisk 
sjef). Det er heller ikke alltid kostnad – inntekt havner på riktig post, men det totale bildet skal 
være korrekt. Det jobbes jevnlig med å opprettholde en god regnskapsføring. Kommentarer til 
regnskap

o Telefonutgiftene er kanskje litt høye, noe som blant annet kommer av at kortterminalen 
ringer opp hver gang det foretas en betaling. Er kanskje mulig å fikse litt på dette 
systemet.

o Gjennomgående kommentarer var at regnskapet virker veldig ordentlig

Årsmelding og regnskap ble godkjent av årsmøtet.

4. valg av nytt styre, valgkomité og revisorer for neste periode

Erik Løvby informerte om valgkomitéens innstilling til nytt styre

Valgkomitéens forslag ble vedtatt av årsmøtet, og det nye styret til Bergen Klatreklubb er:

Leder: Erik Faugstad

Nestleder: Lars Mjaavatn

Styremedlemer: Jarle Kalland, Morten Alskog, Silje Brynildsen, Frode Martinussen, Jaran 
Nordstrand, Marie H. Sunde, Erlend Sunde(vara) og Bjarte Ross Idsø(vara) 

Årsmøte valgte også en valgkomité, og denne består av:

Ørjan Sørnes, Caroline Bøe og Terje Strøm (vara)

Gisle Andersen og Gunnar Karlsen har sagt seg villig til å være revisor for 2012

5. presentasjon av budsjett for 2012

Morten Alskog presenterte budsjett for 2012. Det ble presisert at en nok en gang tar sikte på å 
trykke Uskedalsføreren, med forbehold om en har råd hvis det blir realisering av det planlagte 
buldrehallprosjektet. Ellers er det vanskelig å estimere lønnskostnader.



6. orientering om buldrehallprosjektet

Lars Mjaavatn orienterte om buldrehallprosjektet. Det har vært relativt stille siden før jul, 
ettersom vi har ventet lenge på at Lie gruppen skal ta en avgjørelse på finansiering. Morten 
Alskog har jevnlig sendt over regnskapsdata til Lie gruppen for å få fram at vi har en god 
økonomisk situasjon og drift av klubben. Vi jobber fortsatt med saken, men tidligere estimert 
tidskjema er ikke reelt lenger. Lie gruppen skal ruste opp det aktuelle lokalet, noe som sikkert vil 
ta 2-3 mnd. Per i dag kan en ikke regne med eventuell byggestart før i høst. Ved en eventuell 
oppstart har styret tenkt at klubben må lønne en prosjektleder som kan ha overordnet ansvar for 
prosjektet. Ellers er en driftsmodell allerede på plass. 

7. eventuelt og kommentarer til budsjett

Det ble stilt spørsmål om det er planlagt pinsetur i 2012. Har vært tenkt på sotrasamling og 
Briksdal/Loen , men pinsesamling utgår ettersom det blir DWS konkurranse i vågen i pinsen (se 
punkt nedenfor)

For øvrig tas alle forslag og initiativ til samling og klubbaktivitet i mot med takk. Styret ser positivt 
på at personer i klubben utenfor styret, tar initiativ til samling etc.

DWS

Terje Strøm har jobbet litt med Børre Bergshaven i forbindelse med å arrangere Deep Water Solo 
konkurranse i Bergen (Vågen) under festspillene. Børre Bergshaven tenker stort, og jobber med å 
lage blest rundt prosjektet. Kommunen, havnevesen, festspillene i Bergen er kontaktet, og de er 
positive til arrangementet. Planen er at veggen skal stå en uke tilgjengelig for klatring. 23. mai 
(pinsehelg) er den aktuelle dato for konkurransen. Årsmøtet ble enig om at Bergen Klatreklubb 
ønsker å være med på dette prosjektet. Dette innebærer at klubben jobber med gjennomføring 
av konkurransen, og stiller med instruktører/sikrere etc.

Det ble kjapt nevnt at en ønsker faste slynger i Loddefjord, men det er utfordringer knyttet til å få 
til dette.

Det ble stilt spørsmål omkring Uskedalsfører, og hvordan tidsskjema ser ut. Marie Sunde 
informerte om at mye er klart, men det mangler litt bilder m.m. og noen mnd. arbeid gjenstår.

Klubben er tom for bolteførere. Det ble diskutert muligheter for å trykke opp igjen et lite opplag 
av den gamle. Styret vil se nærmere på dette. Mulighetene for å lage web basert fører ble også 
tatt opp. Gjennomgående kommentarer var at det er fint å ha fører på trykk.

8. godkjenning av budsjett for 2012

Årsmøtet godkjente budsjettet, også med eventuell trykking av boltefører.

Sign. Referent: ______________________________________


