
Referat styremøte Tromsø Klatreklubb, 24.3.10 
 
Tilstede: 
 
-Thomas Meling 
-Eskil Selvåg 
-Are Mellem 
-Martine Myreng 
-Mia  Hammervold (Vara) 
-Jens Hammeerås 
-Jeanette Skoglund 
 

1. Mia ble valgt til å være kasserer.  
a. Det er ønskelig at styret på sikt undersøker muligheten for å sette bort en del 

oppgaver som kasserer tidligere har tatt seg av. Særlig var det snakk om 
regnskapsføring og lignende.  

b. Mia snakker med Kjell Roger om anskaffelse av ny revisor via PWHC, og gir 
tilbakemelding til Thomas. 

c. Thomas undersøker om der fins noen ordninger via kommunen i forhold til 
regnskapsføring, slik som i Bergen. 

 
2. Buldreførerkomité: Jens og Jeanette. De skal jobbe med å få i gang et 

rapporteringssystem på nett for dokumentering av nye buldre som blir gått. Martin 
Erntsen blir kontaktet i forbindelse med dette. 

3. Utvidelsen av buldreveggen: Eskil og Trond fortsetter jobben med dette. Avtalen med 
tennisklubben er gjort ferdig og arbeidet kan startes. Helst så snart som mulig. 

4. Thomas stiller på årsmøtet til Idrettsrådet 25.3. 
a. Are blir med hvis han kan, eventuelt Eskil. 

5. Tinget 
a. Jeanette og Ole Morten reiser på Tinget, på Tjøme, 17.-18. april. 
b. Thomas er påmeldt som vara. 
c. Thomas sender ut saksliste til styret slik at alle kan lese gjennom og komme 

med innspill til representantene på forhånd. 
6. Sportslotteriet 

a. Det ble bestemt å ikke delta i dette så sant det dreide seg om å få medlemmer 
til å selge lodd. 

b. Det undersøkes videre hva lotteriet egentlig innebærer for klubben, hva som 
kreves av arbeid osv. 

7. Grasrotandel. Jeannette påtok seg å sørge for at vi får registrert oss i 
frivillighetsregisteret slik at vi får mulighet til å motta grasrotandel fra Norsk Tipping. 

8. Ledsagertilgang/Honnørbillett/rullestoladgang i hallen: 
a. Thomas tar kontakt med Grethe Kongsbakk og Stian Kogler angående dette.  
b. Når vi får ordnet med ledsagertilgang i hallen er det viktig å informere om 

dette utover nettsidene til klubben, slik at de det angår får det med seg. 
c. Tennisklubben kontaktes angående rullestoladgang til hallen. Bør kombineres 

med kontaktmøte med TTK, som det fremgår av avtalen om utbygging av 
buldrerommet at vi skal ha. 

9. T-Skjortekomité: Jeanette setter sammen en arbeidsgruppe som skal lage nye t-
skjorter, gensere, bukser og evt. Annen bekledning med klubblogo. Skal forsøke å 
lansere ny bekledning i forbindelse med åpning av ny buldrevegg og/eller årsfest. 



10. Det er uttrykt ønske om å få sykkelstativ utenfor hallen. 
11. Teknikkkurs: Jens skal jobbe med å arrangere kurs i klatreteknikk. Det er ønskelig at 

dette skjer tett opp mot starten av utesesongen.  
12. Nøkkelkort:  

a. Martine tar kontakt med fjorårets styre for å få tilbakelevert nøkkelkortene.    
b. Det nye styre skal ha egne nøkkelkort 
c. Tennisklubben har uttrykt misnøye angående utlåning av nøkkelkort fordi 

kortene gir tilgang til alle rom i hallen, bl.a. kontoret til tennisklubben. Martine 
ber dem ordne med programmering av nøkkelkortene slik at de kun gir tilgang 
til de rommene som er nødvendige for klatreklubben. 

13. NESTE STYREMØTE 19. APRIL KL.2000 
a. På dette møte må vi fastsette ansvarsområder for de forskjellige 

styremedlemmene, samt hvilke ansvarsområder som skal ivaretas av personer 
utenfor styret. Dette må forberedes i forkant av møtet. 

 
 
Referent: Thomas 


