
Referat styremøte Tromsø Klatreklubb 9. februar 2012 
 
Tilstede: Are Mellem, Thomas Meling, Eskil Selvåg, Jeanette Skoglund, Dag Brattli 
Frafall: Martine Myreng, Maja Sarre, Per-Kyrre Larsen 
 
Inviterte deltagere uten stemmerett: Birgit Berg Nesheim, Eirik Birkelund Olsen, 
Chris Christensen, Tony Hanssen 
 
1. Ny hall: Eskil og Ole Morten og Thomas har vært i møter med både kommunen 
og Studentsamskibnaden. På Kraft er det først og fremst avhengig av at de får 
dispensasjon til å bygge høyt nok til at det er interessant for klubben å bygge 
vegg der. Kommunen forsøker å bygge svømmehall på Templarheimen, og vi er 
inne i de planene. Men det virker som om det drøyer litt med utviklingen der. 
 
Vedtak: Det opprettes en egen komite med ansvar for å få til en ny klatrevegg for 
klubben. Veggen må holde moderne standard, og klubben skal kun eie og drifte 
veggen, ikke bygget. Komiteen ledes av Eskil Selvåg. Komiteleder må orientere 
styret om komiteens sammensetning ved neste ordinære styremøte. 
 
2. Polarcup: Jonas Lunqvist har ansvar for arrangeringen og er i full sving. Chris 
og Caroline har hovedansvar for rute- og bulderskringen. Eirik skal skru 
finaleruten og er med som konsulent med mye erfaring fra tidligere 
arrangement. 
 
3. NM i buldring i Tromsø: Det er opprettet en komite med ansvar for dette 
arrangementet: Eirik, Jeannette, Håvard Haukenes, Caroline Løftingsmo, Ole 
Morten. Arrangementet vil mest sannsynlig bli 16.-17. juni, og forhåpentligvis på 
Torget i sentrum. Komiteen skal i møte med ordføreren 10. februar angående 
dette. NKF stiller med sjefsdommer og mobile buldrevegger. Jeannette er 
komiteens kontaktperson mot styret og bør kontinuerlig orientere styret om 
gangen i dette arbeidet. 
 
4. Reisestøtte mesterskap: Styret vedtok følgende retningslinjer for støtte til 
deltagelse i mesterskap: 
 Klubben dekker:  
       - påmeldingsavgift  
       - 50% av reisekostnader 
       - 400,- pr. overnatting, maks to overnattinger pr. konkurranse 
 
       - Dette gjelder for deltagelse i NC og NM, tau og buldring. 
       - Det må søkes for hver konkurranse. Søknad sendes til konkurranseansvarlig 
i styret. 
       - Det gis støtte inntil budsjettet er brukt opp 
       - Medlemmer av TET (satsningsgruppen for ungdom) prioriteres 
         
        - De som har søkt og fått innvilget støtte må selv legge ut. Tilbakebetaling 
skjer når dokumentasjon på utgifter sendes til regnskapsmedarbeideren i 
klubben (for tiden Chris Christensen: chr_chr-alfakrøll-hotmail.com) 
 



Vedtaket må snarest legges ut på nettsidene. 
 
5. Årsmøtet: Valgkomiteen var tilstede på møte for å orientere om sitt arbeid. De 
har kartlagt hvilke styremedlemmer som ikke ønsker å fortsette, og jobber 
videre med å snakke med potensielle nye medlemmer til styret. Innen årsmøtet 
skal de ha klart en innstilling til nytt styre. 
 
Det er kommet inn en sak til årsmøtet, fra Ole Morten Olsen. Denne lyder: 
 
Bakgrunn: 
Antall klatrekonkurranser i Tromsø har de siste årene vært svært lavt i 
forhold til tidligere. For å styrke det sosiale miljøet i klubben og 
samtidig gi et tilbud om lokale konkurranser for klatrere i alle aldre bør 
klubben arbeide for at det blir arrangert flere konkurranser lokalt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det skal i Tromsø arrangere minimum 4 lokale/regionale konkurranser i 
året. I tillegg skal klubben arbeide for å få minimum en nasjonal eller 
internasjonal konkurranse hvert annet år lagt til Tromsø. 
 
Styret hadde ingen kommentar til saksforslaget. Den fremmes for årsmøtet. 
 
6. Fordrag med Andy Cave: Andy Cave kommer til Nord-Norge i mars på 
klatretur. Han ønsker gjerne å holde et foredrag i Tromsø. Thomas fikk fullmakt 
til å tilby ham kr. 6000,- for dette, og tar saken videre. 


