
Referat styremøte Tromsø Klatreklubb, 19.4.2010  
 
Tilstede: 
  
-Thomas Meling 
-Eskil Selvåg 
-Are Mellem 
-Martine Myreng 
-Mia  Hammervold (Vara) 
-Jens Hammeerås 
-Jonas Hilmo (vara) 
 
 

1. Eskil sørger for at det blir lagt ut informasjon om bruk av buldrerommet under 
byggeperioden. Det må også informeres til vakt@ttk.no. Informasjonen bør oppdaters 
ettehvert som de forskjellige byggefasene pågår. 

 
2. Jeanette var på NKFs klatreting, og kommer med en oppsummering av det i etterkant. 

 
3. Kontaktmøte med TTK (dette bør vi få i gang før sommeren) 

 
a. Sykkelstativ 
b. Rullestoladgang 
c. adgangskort  

4. Ansvarsområder 
a. Nettansvarlig: Martin Erntsen 
b. Hytteansvarlig: Stein tronstad (som har masse kontanter liggende) 
c. Kursansvarlig: Ole Morten Olsen 
d. Driftsansvarlig: Petter Vestly (lønnet stilling) 

i. Sikkerhet i hallen 
ii. Klatring på dagtid 

iii. (Thomas må få tak i kontrakten som Arild har) 
e. Kontaktperson for driftsansvarlig: Eskil Selvåg 

i. Sørger for et evalueringsmøte med Petter i april/mai 
ii. Vi bruker så denne evalueringen for å utarbeide arbeidsinstruks for 

neste termin 
iii. Vi bør sjekke opp rundt mulighetene for å ha sivilarbeider som 

driftsansvarlig 
f. utstyrsansvarlig: Jonas Hilmo 
g. Klubbkvelder/klatresmaling: ingen foreløpig 
h. Kontaktperson for de faste aktivitetene i hallen: Martine 

5. Hvem har de forskjellige aktivitetene i hallen 
a. RettOpp: Grete Kongsbakk 
b. Torsdagsgruppa: Maria Hesjedal Bårdsen 

i. Dette er trening for ungdom 
ii. Fordel om vi hadde fått flere instruktører 

iii. Maria bør inviteres til et møte, evt. Styremøte, for å orientere oss 
iv. Mia jobber videre med dette 

c. Bjørn Hjelle er den som har hatt med de fleste andre faste aktivitetene 
i. Treningsgrupper 

mailto:vakt@ttk.no


ii. Onsdagsklatring 
iii. Familieklatring på lørdager 

6. Rebolting av rapellrutene i Hollenderan 
a. Det er ønskelig å rebolte rapellrutene i Hollenderan (Baugen, Zappfetoppen, 

Masta) 
b. Dette skal gjøres på dugnad 
c. Reboltekomiteen består av Eskil, Thomas og Jonas 

7. Åpningstidene i hallen vil endres på lørdager. Nye åpningstider blir 1100-1500. 
Thomas legger ut informasjon på nett når dette blir gjennomført. Kurs må holdes kl. 
1500-1900 på lørdager fra da av. 

8. Ruteskruekurs for jenter: Matrine og Mia jobber med å få til dette. De får Birgit til å 
holde kurset. 

9. Vi ønsker å få til en epostliste for klubben. 
10. Neste styremøte blir uke 21, siste uke i mai. Da bør møtet begynne senest kl.1900.  

 
 
Referent: Thomas Meling 
 
 


