
Til  
Medlemmene i Tromsø klatreklubb 

Tromsø, 18.2.2013 
 

Forretningsorden og sakliste for årsmøtet 
 
Det vises til innkallingen til årsmøte av 26. januar  
 
Årsmøtet avholdes på Café Flyt 2. etasje 25. februar kl. 18  
 
Forretningsorden: 
1. Godkjenne de stemmeberettigede  
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden  
3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen  
4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger  
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand 
 
6. Behandle innkomne forslag og saker  

 
6.1 Ny lov for Tromsø klatreklubb 
 
Bakgrunn: I fjor fikk klatreklubben ikke godkjent loven for tromsø klatreklubb av 
idrettskretsen fra årsmøtet i klatreklubben 12. april 2012. Klatreklubben fikk 
tilbakemelding om å oppdatere følgende fra lovnormen til NIF: 
-         § 2(4) i lovnormen 
-         § 10 i lovnormen, tekst må være med 
-         § 20 i lovnormen, tekst må med. Alminnelige disiplinærforføyninger med 
mer mangler 
-         § 10 i lovnormen er flettet inn i paragrafen om styrets arbeid, men mangler 
en del tekst 
-         I deres §2-2 (1) har dere tekt med om Allianseidrettslag. Tromsø 
klatreklubb er ikke et allianseidrettslag. 
 
Tromsø klatreklubbs styre har derfor laget forslag til ny lov for Tromsø 
klatreklubb med oppdatering av disse punktene fra lovnormen til NIF. I det nye 
lovforslaget er de nye oppdateringene ift loven godkjent 12. april 2012 markert 
med grønt (ny tekst), blå (tekst som fjernes med erstatningstekst), rødt (tekst som 
fjernes helt).  
Vedlagt finnes: 

- NIFs lovnorm for idrettslag 
- Revidert lov for Tromsø klatreklubb til årsmøtet 2013 

 
 Vi innstiller på at årsmøtet vedtar det nye forslaget til lov i Tromsø klatreklubb 
 
 
 6.2 Ny leiekontrakt med tennishallen 



Vi har i den siste tiden jobbet med å inngå en ny leieavtale med tennisklubben. 
Dette vil trolig medføre noe økt leie, men vil også sikre en mer forutsigbar 
leieøkning i framtiden. På sikt ønsker tennisklubben å avvikle ordningen med 
lønnet resepsjonist i hallen. Dette er en stor utgiftspost for begge klubbene. Å 
kutte resepsjonist vil kreve noen endringer i hvordan vi drifter hallen. 

 
 6.3 Arbeidet med ny hall – diskusjonssak 
 
7. Fastsette medlemskontingent  
8. Vedta klubbens budsjett  
9. Foreta følgende valg: 

a) Leder og nestleder  
b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer  
c) 2 revisorer 
d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet 
e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte 

 
Vedlegg: Lov for Tromsø klatreklubb, årsmelding for Tromsø Klatreklubb 2012 med 
vedlegg, samt vedlegg til sak 6.1 
 
Med vennlig hilsen Styret 
 


