
 

Møtenummer 11/2022 

Dato 7. desember 2022 

Tidsrom 18:00 – 20:00 

Sted Restaurant Roast, Scandic Havet (juleavslutning styret) 

Til stede Martin, Brynjar, Doreen, Bjørn og Morten Johansen (invitert 

eksternt) 

Forfall Kjersti, Isak og Thale 

4 av 7 styremedlemmer er tilstede. Styremøtet er beslutningsdyktig. 

 

Faste saker 

Sak 1: Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 

Bakgrunn: Se protokoll fra styremøte 12. oktober 2022: 
https://idrett.sharepoint.com/:w:/s/27355.group/EcSSutMI3VRCsqtJww11jSMByl5iUVwUtpi
5IDelcO1q_w?e=RdhhPm  

Diskusjon: Godkjent 

Vedtak (hvis aktuelt):  

 

Sak 2: Årshjul 

Bakgrunn: Aktuelle saker fra årshjulet: 

• Kursplan for vårsemesteret:  
o Aktuelt å holde brattkortkurs / topptaukurs for klubbens medlemmer og 

foreldre – trengs for trenerutdanning. Sette konkret dato? Isak følger opp?  

• Planlegging av isklatresamling Skaiti:  
o Bjørn skulle lete etter kandidater. Noen funnet? 

Diskusjon: 

• De to som skulle ta ansvar for dene biten (Isak og Thale) er ikke tilstede på dagens 
møte. Utsetter diskusjonen til neste anledning. Morten ønsker å kjøre kurs med 
ungene/ungdommene som han er trener for. Da i etterkant av ordinær trening. 
Foreldre kurses utenom. Klubben søker da om midler som kan dekke utgiftene som 
følger (veggleie). 

• Har kontaktet tre kandidater som enten ikke har anledning, eller eventuelt ikke har 
svart på henvendelse så langt. Avventer. 

Vedtak (hvis aktuelt): 

 

https://idrett.sharepoint.com/:w:/s/27355.group/EcSSutMI3VRCsqtJww11jSMByl5iUVwUtpi5IDelcO1q_w?e=RdhhPm
https://idrett.sharepoint.com/:w:/s/27355.group/EcSSutMI3VRCsqtJww11jSMByl5iUVwUtpi5IDelcO1q_w?e=RdhhPm


 

  



Innmeldte / pågående saker: 

  

Sak 3: Trenermøte / kompetansehelg 

Bakgrunn:  

• På forrige styremøte ble det avgjort å arrangere et trenermøte. Isak og Thale skulle 
ta initiativ overfor trenergruppa. Har noe mer skjedd her? 

• Trenere Øyvind, Morten og Sveinung har vært på den store kompetansehelgen, og 
skal arrangere kompetansehelg for trenerne i klubben. Når og hvordan skal dette 
gjennomføres? Skal klubben gjøre litt ekstra stas på trenerne (servering e.l.)? 

Diskusjon:  

• Isak og Thale er fraværende. Morten, som er trener, har ikke hørt noe om 
trenermøte. Martin purrer på de to for å få fortgang. 

• Morten var en av deltakerne på kompetansehelga. Det bør settes av en hel dag til 
formålet.  

Vedtak (hvis aktuelt):  

 

 

Sak 4: Planer for BKK i 2023: Sponsing, budsjett, alternativ organisering? 

Bakgrunn: Morten Johansen har meldt seg frivillig til å jobbe med sponsing i klubben, og 
deltar på møtet for å diskutere planer for klubben i 2023 og hvordan sponsing kan spille en 
rolle for disse. Konkrete forslag fra diskusjonen kan tas opp på årsmøte 2023.  

Aktuelle tema til diskusjon: 

• Har klubben mål om å vokse? Større antall medlemmer gir (noe) større inntekter, 
men krever også mer administrasjon og flere trenere (flere frivillige).  

• Mål om å prestere i konkurranser nasjonalt/internasjonalt? 

• Andre tydelige mål for klubben? F.eks. senke terskel for å begynne med utendørs 
klatring / øke aktivitet utendørs? 

• Aktuelt å hyre inn ekstern regnskapsfører / ansette daglig leder? Kan dette evt. 
testes i en kortere periode (“prosjekt”) med lønn dekket av sponsing? 

• Samspill mellom sponsing og profilering (sponsor-logoer på klubbdrakter ++) 

Diskusjon: 

Vedtak (hvis aktuelt): 

 

(Sak 5: Eventuelt) 



• Klær til trenere og klubbens profil (farger og logo) 
o Skal vi vente på eventuell ny logo? Profileringskomiteen må få fortgang i 

arbeidet med både logo og klubbfarger. Styret gir komitéen mandat til å 
jobbe med å komme fram til et forslag. En viktig første faktor er å få avklart 
hva det vil koste å få definert en profil. 

o Profileringskomitéen skal ha klart et forslag til årsmøtet utpå nyåret. 
▪ Ny logo 
▪ Klubbfarger 
▪ Tilgjengelige klubbeffekter (klær og eventuelt ander ting) 

• Klubbens visjon 
o Hvem ønsker vi å være? 

▪ Interesseorganisasjon/forenign eller idrettslag? 
▪ Vil vi bli lagt merke til lokalt, nasjonalt, internasjonalt? 
▪ Vil vi prioritere ute, inne, is, plast, generell aktivitet, konkurranse, 

sport, trad, fjellturer. 
▪ Dette må vi diskutere i årsmøtet. 
▪ Brynjar foreslår at Martin forfatter en skisse som kan forelegges for 

resten av styret i forhold til hvor vi ønsker å bevege oss. 

 

 

 

 

  



Neste møte: Møterom MVH 19.januar klokken 1700 

 

Signering av referat  

Sted / dato:   

Martin Hansen Skjelvareid  

Doreen Wagner  

Brynjar Gilberg  

Kjersti Iversen  

Bjørn Svee  

Isak Vassbotn Hansen  

Thale Røysheim  

 

 


