
Medlemsmøte etter årsmøte 2022 
I etterkant av årsmøtet ble det som vanlig holdt et kort medlemsmøte der ordet var mer fritt, og de 

fremmøtte kunne komme med forslag og tanker. Mye god diskusjon, selv om det måtte gjøres kort pga 

tid. 

Kevin tar opp fondet som Mørkvedhallen ønsker å opprette for å gi støtte til barn som ønsker å begynne 

å klatre, men hvor familien har begrensede midler. Flere klatregrupper har mistet medlemmer etter 

prisøkningen. 

Morten foreslår en “åpen hall” løsning hvor unger kan få anledning til å prøve klatring. 

Sveinung mener styret må fortsette å jobbe mot MH for å optimalisere avtalen. Kanskje få en fleksibilitet 

som kan gagne flere. Ikke “enten eller”. 

Carina påpeker at klatring fortsatt er en nokså billig aktivitet å drive med, sammenlignet med mange 

andre idretter. 

Ragnhild snakker om “aktivitetskort”, som er noe regjeringa (?) jobber med. 

Det foreslås medlemsmøter regelmessig gjennom året. Viktig forum og kontaktpunkt mellom 

medlemmer og styre. 

Fugløyakomite. Liv Kari ønsker en ekstra ressurs inn i komiteen 

Barnas idrettsdag trenger sikrere i helga. Sveinung og Stein Haugen jobber for å finne 5-6 stykker. Kan 

gjerne være ungdommer med brattkort.  

Kan vi gjøre noe for flyktninger fra Ukraina? Åpen dag kan være en tanke. David mener det bør være en 

regelmessighet rundt dette.  

Bærekraft? Har klubben noen tanker rundt dette? Regine sier vi vil være attraktive for potensielle 

sponsorer dersom vi har fokus på dette. Klubben bør oppfordre til resåling av klatresko, og kanskje 

arrangere felles innsamling. Byttedag slik at folk med dårlig råd kan overta brukt utstyr. Kevin viser til en 

tidligere felles forsendelse. Vi kan også jobbe for å få lokal skomaker til å begynne med dette. 

Morten nevner at basketballklubben skal arrangere en regional basketballskole. Her er det gode 

støtteordninger (95.000). Kevin understreker at det er veldig mange støtteordninger/muligheter til å 

søke om midler. 

Kan vi få til en ordning som stimulerer til økt interesse for konkurranseklatring? Juniorgruppa har ikke 

plass til flere, men det er flere som ønsker å satse. Linn Kristin mener vi må få en sportsplan. Dette er 

vanlig i andre idrettslag. Vi må tørre å utfordre utøverne litt. 

Remi ønsker en “klubbdrakt”. Skal vi ha en profil? En farge som er vår? Kjersti ønsker bedre kvalitet på 

tøyet. Flere mulige valg i forhold til plagg. Frode foreslår at det nedsettes en komite. Regine, Isak, Linn 

Kristin og Kjersti for eksempel. Jobbe med ny logo også kanskje? 
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