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 Protokoll fra styremøte 28.09.21 
 

 

Protokoll fra styremøte i Vestby klatreklubb 

 

Møtenummer: 4/2021 

Dato: 28.09.21    

Kl.: 19.00   

Sted: Skype   

 

Til stede: 

• Jonathan Abrahamsen 

• Thomas Andresen 

• Kristoffer Brevik  

• Line Grønland 

• Nina Brevik Olsen 

• Håvard Kalvøy 

 

Forfall: 

 

 

 

 

Sakliste:  

 

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

 

2: Skal det holdes kurs for ikke-medlemmer? Og i så fall, skal kusene tilbys til samme pris 

som medlemmer?  

 

3: Automatisk utmeldinger av medlemmer etter det er utsendt flere purringer uten respons.  

 

4: Det er for få instruktører i klubben, vi må vurdere å lyse ut en stilling etter en ny instruktør. 

 

5: Bestilling av seler/utstyr. Bestemme antall, bestemme hva som skal kjøpes inn og gå 

gjennom tilbud fra leverandører.  

 

6: Diskutere og bestemme hvor ofte seler og annet utstyr skal byttes ut. Se på regelverk og 

hva leverandører sier om dette.  

 

 

Møteplan styret 

 

- Møte 5/2021 mandag den 25.10.2021 kl. 20.00, i Vestby Arena. 
 
 

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

• Protokoll godkjent.  

• Nytt styremøte 25.10.21 
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2: Skal det holdes kurs for ikke-medlemmer? Og i så fall, skal kusene tilbys til samme 

pris som medlemmer?  

Styret tar kontakt med kommunen og får en skriftlig bekreftelse på hva som ligger i avtalen 

hvor det står at kun medlemmer kan klatre i veggen. Når det foreligger en bekreftelse fra 

kommunen vil styret ta en avgjørelse på hva vi gjør videre.  

 

3: Automatisk utmeldinger av medlemmer etter det er utsendt flere purringer uten 

respons.  

De som ikke betaler innen fristen får først en purring, deretter kommer det en ny purring med 

informasjon om at de vil bli utmeldt av klubben.  

Alle som pr. dags dato ikke har betalt medlemskontingenten vil bli utmeldt av klubben.  

 

4: Det er for få instruktører i klubben, vi må vurdere å lyse ut en stilling etter en ny 

instruktør. 

Klubben sender Hedda Grønland på kurs fortløpende.  

Det vil bli skrevet en annonse på klatreklubbens facebook-gruppe med informasjon og 

rammebetingelsene til instruktøren, og med oppfordring til at den blir delt videre. (Thomas 

og Nina skriver denne)  

 

5: Bestilling av seler/utstyr. Bestemme antall, bestemme hva som skal kjøpes inn og gå 

gjennom tilbud fra leverandører. 

Vi inngår avtale med Petzl. Alt utstyr som bestilles til klubben rabatteres med 42%, men 

klubben får ikke drive videresalg av dette utstyret.  

Bestille slynger med en gang, dette haster.  

Bestille 33 seler til sammen, disse skal fordeles mellom barn, ungdom og voksen-størrelse.  

10 seler i størrelse barn 

20 seler i størrelse ungdom/voksen 

1 sele i størrelse xl. 

2 kropps-seler til barn.  

Bestille 15 nye bremser 

Bestille 15 nye karabiner 

 

6: Diskutere og bestemme hvor ofte seler og annet utstyr skal byttes ut. Se på regelverk 

og hva leverandører sier om dette 

Metall som ikke har synlig slitasje kan fylles på, slik at når det oppstår skade på metall skal 

det byttes ut.  

Petzl sier 10 år på tekstil, er det mye brukt så anbefaler de 5 år 

Selene kontrolleres hver måned, og skrotes dersom det oppdages avvik på dem.  

Håvard sender en mail til Chad Stokes i Norges klatreforbund og ber om en skriftlig uttalelse 

hvor det kommer frem hvordan vi skal forholde oss til dette tema.  

 

7: Annet 

• Sende ut en felles mail/nyhetsbrev til alle medlemmer over 18 år, hvor det blir skrevet 

at man ønsker at flere voksne medlemmer klatrer i veggen, og at dette koster 300,- i 

halvåret. 

• Håvard sender en mail til kommunen og spør de om vi kan slippe smittesporing nå 

som landet er gjenåpnet.  

• Så lenge klatreklubben må benytte seg av spiller-tunellen vil det bli informert at de 

som skal klatre har et oppmøte-vindu på 15 min. Dersom en som ønsker å klatre 
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kommer etter oppsatt tidspunkt vil ikke vedkommende bli sluppet inn, da instruktøren 

må ha oppsyn med veggen.  

• Sette en minimumsgrense for å holde kurs -Ikke for å tjene penger på dette, men for å 

ha en god kvalitet på kusene. Styret er enig om at det skal være minimum 6 stk. på 

topptau-kurs og minimum 2 stk. på brattkort-kurs.  

• Thomas har funnet skoskap, det er ikke satt av i budsjettet til skoskap. Styret stemmer 

for at det kan kjøpes inn nytt skap.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


