
Referat fra årsmøtet i Bergen Klatreklubb

Bergenshallen, 24. februar 2009

1. Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent av årsmøtet.

2. Valg av ordstyrer og referent

Gisle Andersen ble valgt som ordstyrer, Erlend Sunde som referent.

3. Årsmelding
Årsmeldingen ble gjennomgått, og det ble gitt skryt til styret for en vel gjennomført 
jubileumsfest.

Årsmeldingen ble godkjent av årsmøtet

4. Regnskap
Gisle kom med en kort introduksjon hvor han påpekte at klubbens inntekter og utgifter har 
økt betydelig, og at dette blant annet antakeligvis skyldes en mer profesjonell drift av 
Bergen klatreklubb(Bergenshallen). Økonomiansvarlig Morten Alskog presenterte så 
diverse modeller over regnskapet, og gikk gjennom hovedpostene i regnskapet. Det ble blant 
annet vist at kurs er klubbens klart største inntektskilde. 

Årsmøtet hadde diverse kommentarer og spørsmål til regnskapet: 
Posten medlemskontingent(3920) i regnskapet er nesten doblet i 2008 i forhold til 2007, 
men det er bare en liten økning i antall medlemmer. Det ble forklart at dette antakeligvis er 
en feil fra regnskapet i fjor og at årets tall nok er mer reelle.
Det ble også trukket fram av årsmøtet at post 4210, Bolter og klatretak, har hatt en stor 
økning fra 2007. Forklaringen er at det ble gjort stort innkjøp i 2008, blant annet i 
forbindelse med arrangering av NC i november. Det ble fortalt at det er en god del igjen av 
innkjøpene, og at det vil bli budsjettert med mindre i år.
Årsmøtet stilte spørsmål om hvorfor post 7720, konkurranser i regnskapet står i 0,- siden det 
ble arrangert NC i november. Økonomiansvarlig forklarte at dette har havnet under andre 
poster i regnskapet.
Det ble påpekt av årsmøtet at telefonutgiftene er relativt høye, og det ble stilt spørsmål om 
telefonen brukes fritt av alle. Det ble fortalt at telefonutgiftene har ligget stabilt på dette 
nivået i flere år. Årsmøtet hadde en liten diskusjon om organisering og bruk av telefonen, og 
påpekte at det bør vurderes om telefon og internett kan organiseres på andre bedre måter. 
Gisle sa at dette skal følges opp. 
Det ble og kommentert at posten 3121, salg jubileumsbok var for lav. Dette er en feilføring i 
regnskapet.

Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.

5. Forslag til vedtekter for Bergen Klatreklubb
Forslagene til endringer og presiseringer fra basis-lovnorm ble gjennomgått. Klubben har 
tidligere vedtatt en formålsparagraf, men denne har en ikke klart å finne fram igjen. Enkelte 
skrivefeil i den foreslåtte formålsparagrafen ble rettet. Av årsmøtet 2008 ble det diskutert 
hva som var et optimalt antall medlemmer i styret, og det ble foreslått at det ble lagt fram 
nye vedtekter, slik at styret ikke blir unødvendig stort. I det nye forslaget til vedtekter for 



BKK, blir det foreslått at styret i tillegg til leder og nestleder skal bestå av 6 
styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Det ble stilt spørsmål av årsmøtet om det er forskjell 
på styremedlemmer og varamedlemmer. Årsmøtet kom fram til at forskjellen ikke er særlig 
stor.

Forslag til vedtekter for Bergen Klatreklubb ble vedtatt av årsmøtet.

6. Orientering om ombygging av buldrevegg og vedlikehold av klatrevegg
Gisle orienterte. 
Buldrerommet vil i utgangspunktet bli utvidet inn i kontoret. Problemer med hjemmehjelpen 
som har flyttet inn, gjør at buldrerommet i første omgang ikke vil kunne utvides utover 
kontorarealet BKK allerede disponerer. Det er ønskelig at den nye buldreveggen enkelt skal 
kunne utvides videre når den tid kommer. Planen er å få tegnet og levert en Tjelmelandvegg 
som byggesett. Utvidingen av buldrerommet skal skje i sommermånedene.

Klatreveggen trenger rehabilitering. Det er en mengde ødelagte klo muttere og panelet er 
slitt. Planen er en gjennomgang av klo muttere, og forsterking av panel med epoxy. Bergen 
kommune har satt av 150 000,- til rehabilitering av veggen. Rehabiliteringen av 
klatreveggen skal skje i sommermånedene.

7. Budsjett
Det kom fram at en budsjetterer med underskudd på grunn av store prosjekter som ny 
klatrefører, og utviding av buldrerommet. En regner imidlertid med å tjene inn igjen 
utgiftene til fører. Det ble diskutert en del omkring finansiering av den nye klatreføreren. 
Sponsing ble trukket fram som en mulighet til å redusere kostnadene. Det ble foreslått at 
klubben bør være aktiv for å få sponset trykking av fører, som er en almennyttig bok. Det 
ble sagt at en bør bruke nettverket vi har for å skaffe sponsorer, og at en kan henvende seg 
til bedrifter.
Det ble så diskutert om en bør øke deltakeravgiften til ungdomsgruppene.. Bør den dobles? 
Det ble kommentert at 1600 egentlig er billig. Det kom fram at ventelisten har blitt vesentlig 
kortere, blant annet fordi ungdommene nå kun skal få gå på ungdomsgruppe i ett år.
Posten halleie(3610) ble det stilt spørsmål til. Hva ligger egentlig i halleie. Det kom fram at 
hallen står ledig store deler av døgnet(dagtid). Det ble diskutert om en kan generere mer 
inntekter ved halleie, og om en skal gå aktivt ut og reklamere for halleie på dagtid. Det ble 
og kort diskutert om det er andre inntektsmuligheter klubben bør vurdere.

Budsjettet for 2009 ble godkjent av årsmøtet

8. Valg
Valgkomité som ble valgt av årsmøtet 2008 har i ukene før årsmøtet 2009 jobbet med 
forslag til nytt styre. Valgkomiteen la fram sitt forslag, og påpekte at det var vanskelig å 
finne jenter til styret. Det var to jenter tilstede under årsmøtet 2009, og begge disse ble valgt 
inn i styret. Valgkomiteens forslag til leder og nestleder var Gisle Andersen og Marie 
Sunde(ny), og de ble valgt som henholdsvis leder og nestleder. Styremedlemmer som ble 
valgt var: Anders Dingsøyr, Morten Alskog, Erik Faugstad, Frode Martinussen(ny), 
Ragnhild Frotjold(ny), Kjell Erik Vathne(ny), vara: Gunnar Karlsen og Erlend Sunde(ny). 
Valg av valgkomité ble noe amputert grunnet mangel av jenter. Raymond Sælen ble valgt 
som leder av Valgkomiteen, og Jon Olav Ringheim og  fru X ble valgt som medlemmer av 
valgkomiteen. Jarle Kalland ble valgt som varamedlem. Årsmøtet gav styret tillit til å 
supplere valgkomiteen før referat legges ut. Sunniva Hammerås har i ettertid sagt ja til å 
være med i valgkomiteen.



Årsmøtet ble avsluttet med en takk for innsatsen til de som trer ut av styret, og til 
kveldsvaktene i hallen. Det ble kommentert og applaudert at Rolf Nord i år går på sitt 10. år 
som mandagsvakt i hallen.

Årsmøtet ble hevet.


