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 Protokoll fra styremøte 22.11.21 
 

 

Protokoll fra styremøte i Vestby klatreklubb 

 

Møtenummer: 6/2021 

Dato: 22.11.21    

Kl.: 20.00   

Sted: Vestby Arena   

 

Til stede: 

• Jonathan Abrahamsen 

• Thomas Andresen 

• Line Grønland 

• Nina Brevik Olsen 

• Håvard Kalvøy 

 

 

Forfall: 

• Kristoffer Brevik  

 

 

Sakliste:  

 

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

 

2: Hvem skal betale treningsavgift? -dette skal stemmes over 

 

3: Kan utstyr som skal kasseres deles ut til privatpersoner? -dette skal stemmes over 

 

4: Økonomi 

 

5: Annet 

 

 

Møteplan styret 

 

- Møte 7/2021 mandag den 31.01.2022 kl. 20.00, i Vestby Arena. 
 
 

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

• Protokoll godkjent.  

• Nytt styremøte 31.01.22 

 

 

2: Hvem skal betale treningsavgift? -Dette skal stemmes over 

Antall stemmeberettigede: 5 

For: 5 

Mot: 0 

Alle over 18 år som klatrer skal betale treningsavgift.  
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Voksne som sikrer barna sine trenger ikke betale treningsavgift.  

 

Sende ut et «nyhetsbrev» rett over nyttår med informasjon om dette, i tillegg til at det blir 

laget en sak om dette på nettsiden.  

 

3: Kan utstyr som skal kasseres gis bort fremfor destruering? -Dette skal stemmes over 

Antall stemmeberettigede: 5 

For: 5 

Mot: 0 

Det er herved vedtatt at utstyr som skal kasseres ikke kan gis bort fremfor destruering.  

Klatretau kan gis bort dersom de deles opp i kortere tau, og på denne måten sikrer at tauene 

ikke kan benyttes til klatring. 

 

4: Økonomi 

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

Det kommer stadig nye medlemssøknader.  

 

6: Annet 

• Status i styret, disse er på valg ved neste årsmøte.  

-Styreleder, Jonathan, er på valg, han ønsker å fortsette. Valgkomiteen skal uansett sjekke om 

noen ønsker å stille til valg i denne rollen.  

-Styremedlem, Line, er på valg, hun ønsker å gi seg i styret. Valgkomiteen må derfor finne en 

eller flere nye kandidater som kan stille til valg i denne rollen.  

-Vara, Kristoffer, er på valg, han ønsker å fortsette. Valgkomiteen skal uansett sjekke om 

noen ønsker å stille til valg i denne rollen.  

 

 

 

 

 

 

 


