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 Protokoll fra styremøte 25.10.21 
 

 

Protokoll fra styremøte i Vestby klatreklubb 

 

Møtenummer: 5/2021 

Dato: 25.10.21    

Kl.: 20.00   

Sted: Vestby Arena   

 

Til stede: 

• Jonathan Abrahamsen 

• Thomas Andresen 

• Line Grønland 

• Nina Brevik Olsen 

 

Forfall: 

• Håvard Kalvøy 

• Kristoffer Brevik  

 

 

 

 

Sakliste:  

 

1: Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte + sette dato for neste styremøte. 

 

2: Dugnad i hallen for å fullføre bytte av alle dogbone, samt merke alt nytt utstyr når dette 

kommer.  

 

3: Jonathan og Nina har vært på kurs i styrearbeid, det er noen punkter styret må ta tak i på 

sjekklister fra NIF  

 

4: Det er for få instruktører i klubben, Thomas og Nina må lage stillingsannonsen 

 

5: Økonomi 

 

6: Frist for å ta kurs på topptau/brattkort etter kursdeltakelse? 

 

7: Annet  

 

 

Møteplan styret 

 

- Møte 6/2021 mandag den 22.11.2021 kl. 20.00, i Vestby Arena. 
 
 

1: Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte + Sette dato for neste styremøte. 

• Protokoll godkjent.  

• Nytt styremøte 22.11.21 
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2: Dugnad i hallen for å fullføre bytte av alle dogbone, samt merke alt nytt utstyr når 

dette kommer.  

Godt i gang med å bytte dogbone, dette kommer til å bli gjort suksessivt på treninger 

fremover.  

Når nye seler kommer vil det bli kjøpt inn en sprittusj som skal brukes til å merke alle med et 

unikt nummer, dette for å holde kontroll ved eventuelle skader og utskiftning.  

 

3: Jonathan og Nina har vært på kurs i styrearbeid, det er noen punkter styret må ta 

tak i på sjekklister fra NIF.  

Legge ut en sak på nettsiden og facebook om at det er rom for en ungdomsrepresentant som 

kan komme inn i styremøter og snakke ungdommenes sak dersom det er behov for det.   

 

4: Det er for få instruktører i klubben, Thomas og Nina må lage stillingsannonsen 

Annonsen kommer 

 

5: Økonomi 

Klubben har fortsatt god og stabil økonomi, medlemsmassen holder seg stabil. Det kommer 

straks regninger på bestilt utstyr og skoskap, dette kommer til å koste litt mer enn budsjettert.  

 

6: Frist for å ta kurs på topptau/brattkort-prøve etter kursdeltakelse? 

Det vil ikke settes noen frist, men instruktører som ser at medlemmer er klare for å ta prøven 

tar direkte kontakt med de det gjelder og hjelper de med å ta prøven og informerer gangen i 

dette.  

 

7: Annet 

- Være tydeligere på nettsiden med treningstider ol på nettsiden.  

Lage et innlegg på nettsiden hvor det kommer tydelig frem når det er treninger og for hvem, 

når det er kurs og åpningstider for hallen. I tillegg ti at det blir informert om at man ikke kan 

ha prøvetime og at det må betales treningsavgift.  

 

- Hvem skal betale treningsavgift?  

Styret må på neste styremøte bestemme hvordan vi skal skille ut de som skal betale 

treningsavgift. Skal alle som klatrer på mandager og torsdager også betale treningsavgift? 

Skal bare de som har brattkort og blir igjen etter treninger med instruktør betale 

treningsavgift? Skal alle som klatrer og er over 18 år betale treningsavgift uansett når de 

benytter seg av hallen?  

Dette blir satt opp som et punkt på neste styremøte, og skal stemmes over da.  

 

- Kan utstyr som skal kasseres deles ut til privatpersoner?   

Dette blir et eget punkt på neste styremøte, og skal stemmes over.  
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