
Referat styremøte TKK 26. mai 2010 
 
Tilstede: 
 
-Thomas Meling 
-Eskil Selvåg 
-Jens Hammerås 
-Jeanette Skoglund 
-Martine Myreng 
-Mia Hammervold (vara) 
-Are Mellem 
 

1. Det er ønskelig å få overført jobben med å utstede (halv-)årskort til de som jobber i 
skranken i tennishallen. 

2. Det må gjennomføres en regnskaps- og skattedugnad før sommeren 
3. Eskil ga referat fra møre med idrettssjefen på Kraft. Han skal i samarbeid med Ole 

Morten Olsen føre opp et forslag til hvordan vi evt. Kan være med på en utvidelse av 
klatreveggen på Kraft. Kraft skal bygge ut, men i første rekke inkluderer dette ikke 
klatreveggen, men det er fortsatt en mulighet som vi følger opp. 

4. Det ble vedtatt å støtte Stian Kogler med kr. 500,- for deltagelse på Organic Youth 
Camp som ble holdt i pinsehelgen på Lillehammer. 

a. Thomas informerer Stian, og legger ut nyhetssak på nettsidene hvor det også 
opplyses om at klubben kan gi støtte til slike ting ved søknad. 

5. Bjørn Hjelle er påmeldt til kon\feransen ”Ei hand å holde i” som arrangeres av 
Idrettsrådet i Tromsø 27. mai. Konferansen dreier seg om inkludering i idrett. 

6. Innkjøp av bolter: 
a. Vi må skaffe oversikt over hva vi har av bolter. Ole Morten har noe. Sjur 

Nesheim har noe fra Petzl som ikke er bestemt om vi skal ha. Vi må ha 
limbolter til rebolting av rapellrutene i Hollenderan, samt noe utstyr i 
forbindelse med dette. Jonas bør involveres i dette med å skaffe oversikt over 
hva vi har av bolter. 

b. Til høsten ønsker vi å få i gang en debatt i Tromsømiljøet om boltepolitikk. 
Dette bør skje i forkant av opprettelse av noen generelle etiske retningslinjer 
for plassering av borebolter i TKK’s nærområder. 

7. Vedtatt å la Bjørn Hjelle kjøpe inn 10 hjelmer (og bag til å ha dem i) til Utekontakten. 
8. Petter Vestly (driftsansvarlig) og Jonas (utstyrsansvarlig) bør ta en gjennomgang av 

utleieskoene i hallen og sørge for anskaffelse av det som måtte trenges av nye sko. 
9. Are er politiattestansvarlig 
10. Thomas diskuterer med Bjørn Hjelle hva som skal gjøres videre med ordningen med 

klatrevakt i hallen på onsdager. 
11. Grasrotandel: Før vi kan gjøre dette må vi registrere det nye styret i 

Brønnøysundregisteret. Thomas og Jeanette samarbeider om dette. 
12. NKF har en del midler tilgjengelig til arrangement som retter seg mot jenter. Vi bør 

opplyse om dette slik at folk som ønsker å gjøre noe vet at det fins midler å søke om. 
13. Hyttedugnad: Thomas kontakter Stein Tronstad (hytteansvarlig) i forbindelse med å få 

i gang en dugnad på klatrehytten i forkant av sommersesongen 
14. Thomas kontakter festkomiteen for å få den i gang. Komiteen består av Tine, Bård og 

Henriette 
 
Neste møte til høsten. God Sommer! 


