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 Protokoll fra styremøte 07.04.22 
 

 

Protokoll fra styremøte i Vestby klatreklubb 

 

Møtenummer: 2/2022 

Dato: 07.04.22    

Kl.: 20.00   

Sted: Vestby Arena   

 

Til stede: 

• Jonathan Abrahamsen 

• Thomas Andresen 

• Nina Brevik Olsen 

• Håvard Kalvøy 

• Maja Sawicka 

 

 

Forfall: 

• Kristoffer Brevik  

 

 

 

Sakliste:  

 

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

 

2: Introdusere Maja i styret og styrets arbeid, og fordele noen oppgaver i styret 

 

3: Annet  

 

 

Møteplan styret 

 

- Møte 3/2022 mandag den 13.06.2022 kl. 20.00, i Vestby Arena. 
 

 

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

• Protokoll godkjent.  

• Nytt styremøte 13.06.22 

 

 

2: Introdusere Maja i styret og styrets arbeid, og fordele noen oppgaver i styret 

• Håvard tar ansvar for å ta en risikovurdering av alle kritiske punkter i 

klatrehallen, og påser at denne blir oppdatert hvert år.  

• Maja tar ansvar for å sjekke anker, tau, sikringspunkter og seler hver 

måned.  

• Jonathan tar ansvar for å svare på forespørsler på Messenger  



2 
 

• Maja sjekker innkommende mail til klubben minimum to ganger i uka, hun 

filtrerer ut reklame og videresender viktige mail til resten av styret.  

 

 

3: Annet  

• Ung Arena, møte 20 april 22, hvem møter fra klubben?  

Håvard melder seg på dette møtet.  

• Klubben trenger en sport 1 trener, den eneste som er kvalifisert er 

Jonathan.  

• Klubben opplever at det er stort frafall fra klatrekurs kubben arrangerer, 

styret antar at det kommer av at det er så billig med 50,- for kurs at folk 

ikke melder frafall og bare betaler. Dette resulterer i at klubben stiller med 

for mange instruktører i forhold til kursdeltakelse. Styret er enstemmig for 

at man øker kursavgiftene til 300,- for topptau-kurs og 300,- for brattkort-

kurs. Dette er fortsatt under halve prisen for disse kursene i f.eks. Oslo. 

• Alle restriksjoner grunnet Covid-19 er oppløst, og styret ønsker å innføre 

rattkort-kvelder igjen. Hallen vil bli booket på tirsdager fra 16-20.  

• Det er et ønske om å lage nye ruter i hallen, vi trenger både enklere og 

vanskeligere ruter. Det vil bli satt opp dugnader for å ta skru ned ruter, og 

leid inn en til å skru opp nye ruter. Det kan også være et alternativ å sende 

noen av klubbens medlemmer på kurs for å lære å skru opp ruter.  

 
 


