
Medlemsmøte Bodø klatreklubb 
Onsdag 8.juni 
 
Fra styret: Martin, Doreen, Kjersti og Bjørn 
Øvrige medlemmer: Erlend, Simon, Kaia, Torgny (med to hatter), Åsne, Sveinung, Hanne, 
Øystein, Ragnhild, David og Linn Kristin (Oppmøtet var vel å regne som ganske greit, det fine 
været tatt i betraktning). 
 
Det ble et godt klubbmøte med mye konstruktiv prat rundt flere tema. Flere gav uttrykk for 
at dette bør gjentas på regelmessig basis. Generelt er det viktig for medlemmene at klubben 
blir tydeligere. Vi skal være et godt sted å være for de unge som er med på klatregruppene, 
men også for voksne medlemmer, både gamle og nye. Det er ønskelig med økt aktivitet i 
fellesskap. Rene sosiale aktiveteter og også klatreaktivitet med sosialt innhold. 
Medlemmene oppfordres til å annonsere på sosiale medier (gjerne FB) i god tid før de skal ut 
og klatre, og oppfordre andre til å hive seg med. Vi må også bli flinkere til å ta med nye fjes 
når vi skal ut. Det kan være en terskel å gå over for de nye medlemmene som så langt bare 
har klatra inne i MVH. Her følger en liten oversikt, i notats form, over saker som ble tatt opp 
og diskutert: 
 
Hvor ønsker vi å bevege oss som klubb? 
Mer fokus på aktivitet for de voksne medlemmene. Klatreaktivitet og fest.  
Vi bør bruke sosiale medier til å annonsere at vi drar ut for å klatre. Invitere med noen av de 
nye som klatrer i hallen. Folk som ikke kjenner miljøet ser ikke hensikten med å være 
medlem. Noen har valgt å melde seg ut. 
 
Mer profilering. Klubbeffekter. Skal vi ha dette må det være rimelig nok til at mange vil 
skaffe dem, men også fine/kule nok til at de er attraktive. Må styre unna «klatremerkene». 
Medlemmer som driver med aktivitet kan legge ut på sosiale medier. Instagram kan være 
bra. Mer informasjon i MVH. Infoskjermene er tilgjengelige for oss som klubb. Kan vi få til 
en/flere komitéer som kan promotere og få i gang aktiviteter? 
 
Forholdet mellom BKK og MVH 
Det er en del konspirasjonsteorier ute og går. Mye et resultat av misforståelser. Pr nå er det 
noen mindre justeringer som må på plass før vi har en avtale som kan signeres. Er det mulig 
å få tilgang til hallen uten at den er betjent? Mange er misfornøyd med at åpningstider 
justeres ifm f.eks langhelger. Stengning ifm julebord/blåtur. 
 
Avtalen mellom klubben og hallen må gjøres tilgjengelig for medlemmene på hjemmesiden 
når den er klar og signert. 
 
Sponsoravtale 
Vi jobber med noen lokale aktører for å få i stand en sponsoravtale. Det er snakk om ganske 
mye penger for klubben. Pengene skal brukes til barne og ungdomsarbeidet (herunder 
paraklatrerne), f.ek til sponsing av klatreavgift. Tilrettelegging på Kvanngletta er ett tiltak. 
Sommercamp for barn/ungdom. Tromsø klatreklubb betaler sine trenere. Kan vi vurdere en 
slik modell (Blir det da billigere for barna?)? Kanskje finne muligheter til at barna får mer for 



pengene, heller enn at dagens aktivitet blir billigere. Økt tilskudd til konkurranser? Reise på 
treningssamlinger til andre haller/uteområder. 
 
Klatresamling 
Ellinor Carlsson planlegger klatresamling på Skaug 2.-4.september. Linn Kristin, Kaia og 
Hanne bidrar gjerne. Legger opp til at også paraklatrere kan delta. Ragnhild &Co har avtale 
med grunneier i forhold til å kjøre helt fram med de som er bevegelseshemmet. 
 
Ny fører for sportsklatring 
Sveinung ser etter partner for muligens å få laget ny fører. Kan basere den på diverse PDFer 
som allerede eksisterer. Skal vi ha grunnleggende nytt design er det mer arbeid. Sveinung 
har begrenset med tid, men mye materiale. Hvor mange bøker skal trykkes når den tid 
kommer? Det er dyrt å trykke få eksemplarer, mens det koster lite å øke antallet. David og 
Kjersti kan være interessert i å være med og bidra i arbeidet. 
 
Aktiviteter 
Gjenopplive gamle tradisjoner som årsfest og blot. Kan vi få etablert noen nye? Blot 
1.oktober. Årsfest i november. Komiteledere for årsfesten, Doreen og Kaia, setter endelig 
dato og finner flere komitemedlemmer. Trenger noen til å arrangere blotet. Kristian Vindvik 
kan være en kandidat. 
Sosiale samlinger. Buldresamling og sportsklatresamling. Vega i Kr.Himmelfartshelga har blitt 
vanlig, Lofoten i pinsen er jo en gammel tradisjon, Kunna, Sila, Gjerdalen og Straumvassbotn 
kan være aktuelt. Har Landegode muligheter? Mye stor stein der ute. 
 
Klubbkvelder bør bli vanlig. Servering, film, foredragsholder (ekstern eller intern).  
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