
Styremøteprotokoll for Tromsø klatreklubb  
 - 6.11.14 - 

 
Tilstede: Eirik, Jorunn, Kjetil, Viktor, Birgit og Tony (Helle kom ca. 20.00) 
Ikke til stede: 
 
Dato: 6.11.14 
Møtestart: 19.00, avsluttet 21.10 
Sted: Café Flyt 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste, enstemming vedtatt 
 
Birgit leser gjennom og godkjenner referatet. 
 
Oversikt over saker behandlet utenfor møter 
Årsfest – priser – Temaet har vært diskutert utenfor møtet. Styret er enige om å gjenoppta 
diskusjon om pris neste år etter noe rot i gjennomføringen i år. 
 
Sak 1 Årsfest 
Festen var vellykket. Påmeldingssystemet fungerte bra, og skjenkebevilling fungerte bra. Maria 
lagde Baccalao til 120 stykker, i seg selv en prestasjon. Klubben har nå ei egen limbostang til 
bruk på fremtidige fester. 
Birgit legger inn excel-ark for beregninger og slikt for neste års fest. Klubben går muligens med 
ca 5000 i overskudd på årets arrangement. 
 
Sak 2 Houlding 
Vellykket arrangement. Veldig gode tilbakemeldinger fra medlemmer og Houlding. Et 
arrangement som setter TKK på kartet! Trolig et lite underskudd, men forhåpentligvis ikke veldig 
stort. 
 
Sak 3 Gruppe ny hall 
30. oktober var det infokveld på flyt om fremgangen i prosjektet for ny hall i Tromsø. Tromsø 
kommune har presentert skisse til prosjekt Tromsøbadet, og ønsker å få det gjennomført. Det 
var rundt ti oppmøtte på infokvelden. Høsten 2015 fattes endelig besluttning på om anlegget 
skal bygges eller ei (hovedprosjektet startes). Klatreklubben representerer den eneste idretten 
som fortsatt er en del av prosjektet. Tromsø kommune eier anlegget, vi leier og eier inventaret 
(klatrevegger etc). 
Utfordringen fremover ligger i å få folk til å stille opp for å arbeide med sponsing/finansiering etc 
frem mot høsten 2015. 
Det er behov for å utvide utvalget som arbeider frem mot ny hall. 
Forslag styringsgruppe for videre arbeid (6 personer) settes sammen av Eskil og Eirik – vedtatt. 
Ledelse av gruppa bestemmes på et senere tidspunkt. Styret gjør hva vi kan for å sitte i gruppa. 
Gruppa får hundre tusen til å arbeide med ny hall er foreslått, vedtas eventuelt på et senere 
tidspunkt. Styret ser absolutt verdien av å ha dette på plass for gruppa som skal arbeide 



fremover. 
 
Sak 4 Trenersamling 
Siste helga i november. Caroline Vik Løftingsmoe vil dra. Styret går for å dekke reisen for de 
trenerne som vil dra etter samme system som vi bruker for utreisende til konkurranser. Helle 
informerer trenerne. 
 
Sak 5 Samling for juniorgruppene 
Det ble arrangert ei samling 18. til 19. oktober for for juniorgruppene. Arrangementet ble en 
suksess både for deltakere og instruktører. Helle ønsker å arrangere ei lignende samling til 
våren også. 
 
Sak 6 Familieklatring 
Det har i det siste tidvis vært veldig fullt, og omsetningen har i høst vært veldig god. Det er 
behov for flere instruktører. Det er ønskelig at alle fra styret bidrar med ei vakt etter jul. 
 
Sak 7 Nettsida 
Styret anerkjenner at nettsida til klubben er nokså rotete. Noe bør gjøres. 
 
Sak 8 Ny kursansvarlig 
Viktor leter videre etter ny kursansvarlig for våren 2015. Styret tenker igjennom om de har andre 
kandidater som kan spørres. 
 
Sak 9 NKFs buldrevegg gis bort 
Eirik og Tony tar dette videre. Kan vi leie ekstra areale hos tennisklubben? 
 
Sak 10 HMS-system 
Kjetil hjelper Eirik med å fullføre HMS-systemet. Risikoanalyser, prosedyrer og å sette alle 
involverte i ett nettverk er det som mangler. Styret anmoder om å sluttføre arbeidet så snart 
som mulig. 
 
Sak 11 Arrangere førstehjelpskurs/HMS-info og sosial kveld for bidragsytere til klubben 
Eirik og Helle følger opp videre. Styret er for at dette blir arrangert. 
 
Sak 12 Tippemidler 
Tony har søkt om tippemidler på vegne av TKK. 
 
Sak 13 Innkjøp av nye seler/sko 
Det bør kjøpes inn nye seler og sko. Spesielt barnestørrelser. Tony, Helle og Viktor tar dette 
videre. 
 
 
________________________    ________________________ 
 



 
 
 
________________________    ________________________ 
 


