
Referat styremøte i Tromsø Klatreklubb - 22. November 2011 
 
Tilstede: Maja Sarre, Jeanette Skoglund, Eskil Selvåg, Are Mellem, Thomas 
Meling, Martine Myreng, Per-Kyrre Larsen. Også tilstede: Ellinor 
 
Frafall: Dag Brattli  
 
 
 
Driftsansvarling i hallen. 

- Vi har fått en søknad til denne stillingen, Tony Hanssen (Eskil og 
Thomas tar en prat med ham). 

- Vi må vurdere å ha innekursene som en del av oppgavene til 
driftsansvarlig. 

- mulig trekke ut det å sjefsarrangere konkurranser (få noen erfarne til 
å gjøre det) 

- Bør kjøpe nye tau kjapt! (Trenger ikke ha tau hengende i bratta) (Eskil 
kjøper nye tau nå!) 

 
Regnskapsmedarbeider: Vi må få på plass en erstatter for Maria Myklestad fort. 

- Vi må utsette søknadsfristen til 1. desember 
 
 

Innekurs: 
- Maja har engasjert en assistent til å drifte kursvirksomheten – Ellinor 

Pedersen. (Skal få adgangskort. Thomas sender skjermbrev til Hallgrim) 
 - Begge vil få mulighet til å logge inn på klubbens e-poste, i stedet for å få 
videresendt til privat e-post (Thomas ordner dette via Ola Storås). 
 - Sist kurs: litt surr, men ordnet seg fint. Den instruktøren som er syk bør 
ha ansvaret for å skaffe ny instruktør. 
 - Endre info om kurs ift. bindende påmelding. Maja skriver ny tekst, 
sender til Eskil eller Thomas. 
 
Risikoanalyse: 

- Styret har ansvaret for å lage dette, samt lage en ansvarsfordeling. 
Thomas gjør dette. Står i HMS-planen til NKF.  

- Kursansvarlig har en del ansvar, derfor er det viktig å lage en 
risikoanalyse. 

- Vi setter ned en arbeidsgruppe med mandat til å lage risikoanalyse: 
Maja, Ellinor, Eskil, Thomas (vara). 

 
 
Valgkomiteen bør sparkes i gang da det nærmer seg jul. 
 
En del av de engasjerte ruteskruerne har laget en gruppe på facebook 
 
Agenda: støvsuging i hallen – følge opp forrige møte vi hadde med 
tennisklubben. 
 



Økonomi, 3, kvartal: 
 
Forslag til prosjektregnskaper: Klatrevegg, tilskudd, adm, kurs, hytta. I 2012 bør 
vi ha prosjektregnskaper, slik at det blir letter å få oversikt. 
 
Begynne å selge medlemsskap for 2012 fra 1. Desember 2011 (Thomas sender 
skjermbrev til hallen).  
 
Siste sak fra Thomas: Nettsiden - UTSATT 
 
Disse mangler årskort: 

- Are 
- Ellinor  
- Jeannette 
- Eskil 

 
 
Neste møte – 15. desember 
 
 
Onsdag 23. November var Eskil og Thomas i et møte med Studentsamskipnaden i 
forbindelse med den planlagte utvidelsen av idrettshallen Kraft. Det er 
interessant for klubben å vurdere mulighetene for et samarbeid med Kraft hvis 
dette kan gi Tromsø en klatrevegg som tilfredsstiller dagens krav til høyde og 
standard. Det blir avtalt et nytt møte med Kraft før jul. 


