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Sakliste for årsmøte i Bodø Klatreklubb 2023 

Styret viser til innkalling til årsmøte sendt ut 31. Januar (korreksjon ang. dato sendt 1. februar). 

Årsmøtet avholdes den 15. mars i kantina til Mørkvedhallen. 

Saksliste: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 
2. Velge dirigent  
3. Velge protokollfører 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
5. Godkjenne forretningsorden 
6. Godkjenne innkallingen 
7. Godkjenne saklisten  
8. Behandle klubbens årsberetning 
9. Behandle  

a. Klubbens regnskap 
b. Kontrollutvalgets beretning  

10. Behandle forslag og saker (se detaljert beskrivelse i vedlegg): 
a. Endre vedtekter angående valg av styremedlemmer 
b. Forvaltning av klubbens oppsparte midler 
c. Ny profilering av klubben: Endre logo og klubbklær 
d. Ny retning og satsning for klubben: Sponsing og daglig leder 
e. Fugløyafestivalen: Behov for ny komité 

11. Fastsette medlemskontingent for 2024 
12. Behandle og vedta klubbens budsjett 
13. Behandle klubbens organisasjonsplan 
14. Velge: 

a. Medlemmer av styret: Nestleder, kasserer og ett ordinært styremedlem 
b. Kontrollutvalg med leder, ett medlem og en vara 
c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 
d. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem    

 

Vedlegg: 

• Styrets forslag til forretningsorden 

• Klubbens årsberetning 

• BKKs regnskap for 2022 

• Kontrollutvalgets beretning for 2022 

• Sakspapirer med bakgrunn for saker og forslag til vedtak (punkt 10 i saksliste) 

• Styrets forslag til medlemskontingent for 2024 

• Styrets forslag til budsjett 2023 

• Styrets forslag til organisasjonsplan 

• Innstillinger til valg: 
o Valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer og kontrollkomité 
o Styrets innstilling til ny valgkomité 

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan BKKs styre kontaktes på epost bkkstyret@bodoklatreklubb.no. 
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FORRETNINGSORDEN FOR GJENNOMFØRING AV ÅRSMØTE I BODØ KLATREKLUBB 

 

1. Gjennomføring av årsmøtet 
 
1.1 Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten, og skal gjennomføres i samsvar med NIFs lov og denne 
forretningsorden. 
 
1.2 Enhver som ønsker ordet på årsmøtet, må melde seg til talelisten og kan bare tale til årsmøtet når dirigenten 
har gitt vedkommende ordet.  
 
2. Taletid 
 
2.1 Medlem/årsmøtevalgt organ med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å presentere forslaget. 
 
2.2 For etterfølgende innlegg, er taletiden tre minutter for første innlegg, to minutter for andre innlegg og ett 
minutt for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. 
 
2.3 Etter forslag fra dirigenten eller et medlem/årsmøtevalgt organ, kan årsmøtet beslutte å: 
- sette strek for de inntegnede talere 
- sette strek for nye forslag 
- øke antall innlegg 
- endre taletiden 
- gi taletid til personer uten talerett 
 
2.4 Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden har ett minutt taletid.  
 
3. Behandling av forslag på årsmøtet 
 
3.1 Person som vil fremme eventuelle forslag/endringsforslag, under årsmøtet må meddele forslaget skriftlig til 
dirigenten. Skriftlige forslag kan meddeles digitalt eller på papir.    
 
3.2 Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 
 
3.3 Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av saklisten trekkes uten at årsmøtet 
aksepterer dette. 
 
4. Stemmegivning 
 
4.1 Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse.  Dirigenten skal klart angi hvilken sak det 
skal stemmes over. 
 
4.2 Dersom det kreves eller er nødvendig med skriftlig avstemming, skal avstemming skje ved å benytte skriftlig 
skjema (digitalt eller på papir).  
 
5. Protokoll 
 
5.1 Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen føres av de årsmøtet har valgt til å føre 
protokoll. 
 
5.2 I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet, hvem som er 
forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak, og resultatet av avstemninger med antall stemmer 
for og imot og ev. blanke stemmer. 
 
5.3 Protokollen skal publiseres på idrettslagets hjemmeside så snart den er godkjent.   
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Styret 

Leder: Martin H. Skjelvareid 
Nestleder: Doreen Wagner 
Kasserer: Brynjar Gilberg 
Styremedlem: Carina Ingvaldsen / Isak Vassbotn Hansen (valgt inn nov. 2022) 
Styremedlem: Bjørn Svee  
Styremedlem: Kjersti Iversen 
Varamedlem (møtende): Kevin Christensen / Thale Røysheim (valgt inn nov. 2022) 
Valgkomité: Sveinung Bertnes Råheim (leder), Elisabeth Vindvik, Håvard Kvæl og Remi 
Andorsen (vara) 
Kontrollkomité: Remi Andorsen og David McKenzie Grant 

 

Styremøter 

Det ble avholdt 12 styremøter i 2022. Styrets arbeid har fungert godt. 

Styret har behandlet saker knyttet til økonomi, drift av barne- og ungdomsklatring, 
administrasjon av klubbens medlemmer (innføring av medlemsansvarlig), samarbeidsavtale 
med Mørkvedhallen Klatresenter, oppdatering av vedtekter (etter NIFs lovnorm), 
gjennomføring av arrangementer (Fugløyafestivalen, blot, årsfest, medlemsmøte), 
gjennomføring av konkurranser (PolarCup, NorgesCup buldring), drift av klubbens nettside, 
mulig sponsoravtale, profilering av klubben, forespørsler om foredrag, og organisering av 
tirsdagsklatring. 

Styremedlem Carina Ingvaldsen og varamedlem Kevin Christensen trakk seg fra styret høsten 
2022. Valg av nye styremedlemmer ble gjennomført under ekstraordinært årsmøte 
november 2022. Isak V. Hansen ble valgt inn som ordinært styremedlem og Thale Røysheim 
ble valgt inn som varamedlem. Isak overtok ansvaret for kurs og Thale overtok ansvaret for 
barne- og ungdomsklatring.  
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Organisasjon 

Bodø Klatreklubb har i 2022 vært organisert som vist i organisasjonskartet under.  

 

Profileringskomitéen ble opprettet i 2022, med Doreen Wagner, Regine Storå og Bernt 
Dyrstad som medlemmer. Vi håper komitéen får flere medlemmer og høy aktivitet i 2023.  

 

Arrangementer i 2022 

• Tirsdagsklatring (inne og ute) 

• Paraklatring (ukentlig på torsdager) 

• Deltakelse på Barnas Idrettsdag vår 2022 og høst 2022 

• Deltakelse i borgertoget 17. Mai 

• Utflukt til Steigen / Nordskot med ungdommer fra klubben (fjellklatring) 

• Fugløyafestivalen, første helg i august 

• Blot 15.-16. oktober 

• Polarcup 4.-6. november, med dugnad helga før 

• Årsfest 12. november 

• Darkwood Boulder Jam, arrangert i samarbeid med MHKS i november  

• Ungdomssamling på Skihytta / i Mørkvedhallen i desember 

Styret retter en stor takk til alle de som har deltatt i organiseringen av de forskjellige 
arrangementene. 
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Mørkvedhallen klatresenter 

Klubben har siden åpningen i 2019 gjennomført mye av sin aktivitet i Mørkvedhallen 
Klatresenter. I løpet av 2022 har klubben og klatresenteret utarbeidet en ny avtale som 
regulerer gjensidige rettigheter og plikter. Avtalen er tilgjengelig på klubbens nettsider. 

De viktigste konsekvensene av den nye avtalen har vært: 

• Barn og ungdom som deltar på trening arrangert av klubben betaler ikke lenger 
treningsavgift til klubben (kun medlemskontingent), men må betale medlemsskap 
ved / inngang til klatresenteret for å delta på trening. 

• Klatresenteret «sponser» halvparten av klatresenter-medlemsskapet til klubbens 
trenere, inkludert paraklatring. 

• Tydeligere føringer og priser for gjennomføring av konkurranser ved klatresenteret i 
regi av klubben. Klubben utfører dugnad for nedskruing og vasking av klatretak, og 
får til gjengjeld betydelig rabatt på leie av klatreflater.  

 

Klatregrupper 

Klatreklubben har i 2022 hatt ca. 160 barn og ungdom som har deltatt fordelt på 16 grupper. 
Vi har deltakere i alderen 5-18 år. 

Gruppene har hatt trening en gang i uka, og treningtiden har vanligvis vært på 1 time per 
gruppe. Gruppene har vært fordelt utover ettermiddagene på mandag, tirsdag, onsdag og 
torsdag. Treningene har hovedsakelig vært i Mørkvedhallen klatresenter. 

Vi har hatt 35 aktive trenere i 2022. Av disse har noe vært trenere i mange år, mens andre er 
helt nye.  

 

Paraklatring 

I 2022 arrangerte klubben paraklatring i Mørkvedhallen på torsdagene fra 17.30- 19, gratis 
for alle uavhengig av alder og funksjonsnedsettelse. Vi har hatt en fast gruppe på 3- 8 
klatrere fra 10- 40 år, der de fleste er i 20-årene. Vi merker enda frafallet som startet under 
pandemien og jobber for å introdusere klatring til nye parautøvere og få tilbake flere av de 
som tidligere har klatret. Gruppen er veldig heterogen, og vi tilrettelegger for at 
paraklatrerne skal jobbe mot sine mål. Noen klatrer utenom torsdagsklatringen med andre 
treningsgrupper, familie, venner eller veiledere. Vi inviterer også paraklatrere til å bli med å 
klatre på helg, under vaffelfredag og på tirsdagsklatring. I 2022 var det planlagt mange 
uteklatringer som dessverre måtte kanselleres pga. vær eller mangel på sikrere. 
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Høsten -21 fikk paraklatregruppa tildelt midler fra Bodø Idrettsråd og Prinsesse Märtha 
Louises Fond, som i 2022 ble brukt til utstyr og brattkort- og topptaukurs til paraklatrer og 
foresatt. Vi fikk også midler til å dekke leie av klatreflater i klatresenteret. 

Trenere for 2022 har vært Ragnhild Fjørkenstad, Øystein Gjønnes og Thomas Strandheim 
Jørgensen. Vi ønsker flere sikrere/bidragsytere. 

 

Kurs 

Carina Ingvaldsen fungerte som kurs- og instruktøransvarlig i første del av 2022. Ansvaret ble 
overtatt av Isak Vassbotn Hansen etter ekstraordinært årsmøte november 2022.  

Klubben kjører færre kurs enn tidligere, da MHKS dekker behovet for grunnkurs i Bodø. 
Fokuset har heller vært på «interne» kurs for å utdanne nye trenere (klatreleder inne), og 
ellers å arrangere den type kurs som vi får deltakere på. Vi har hatt klatreinstruktør inne-kurs 
og topptaukurs for foreldrene til de som går på klatring hos oss. Vi har også forsøkt oss på 
«Inne-til-ute-kurs», men de fikk få påmeldte, og kurset ble avlyst. Planen er å prøve igjen i 
2023 i samarbeid med MHKS, og markedsføre kursene bedre. 

Ved utgangen av 2022 hadde Bodø klatreklubb følgende formelle kompetanse blant sine 
medlemmer:  

• 42 Klatreleder Inne 

• 12 Trener 1 

• 1 Trener 2 

• 1 Trener 3 

• 1 Kurslærer klatreinstruktør inne 

• 2 Klatreinstruktør 1 Sport 

• 3 Klatreinstruktør 1 Høyfjell 

• 6 Kompetanse paraklatring 

 

Konkurranser 

I 2022 har konkurransekomitéen bestått av Linn-Kristin Bremnes, Hanne Bertnes Råheim, 
Jorunn A. Skjelvareid, og Morten Johansen. 

Klubben arrangerte PolarCup i Mørkvedhallen 5. november. Stemninga var upåklagelig og 
det ble vist mye klatreglede blant både tilreisende og lokale klatrere. For mange var dette 
deres første klatrekonkurranse, og PolarCup fungerer godt som en uformell og inkluderende 
introduksjon til konkurranseklatring.  
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Kvalifikasjonsrundene og finalene ble gjennomført på samme dag. Flere erfarte at mye 
klatring under kvalifikasjon gjorde at de var relativt slitne før finalene, og at det kan være 
lurt å tenke litt taktisk og spare krefter underveis i dagen.  

Etter finalene var det tilbud om felles middag i hallen. Konkurransekomitéen er stolt over at 
Ida-Sofie Pettersen kom til Bodø for å skru nydelige ruter for sin gamle klubb. Komitéen vil 
også rette en stor takk til alle frivillige som bidro i forkant og underveis og til Regine Storø og 
sponsorer som har bidratt med premier. Og sist men ikke minst takk til Mørkvedhallen for 
samarbeidet! 

Klubbens medlemmer har også stilt med deltakere i regionale, nasjonale og internasjonale 
konkurranser. Klubbmedlem Regine Storø har bodd i Innsbruck i 2022 for å satse på 
konkurranseklatring, og har deltatt i en del Europacuper og Worldcuper for å få internasjonal 
konkurranseerfaring. Isak Vassbotn Hansen kom på 4. plass i NorgesCup i buldring i Oslo 12.-
13. mars, og fikk sammenlagt 6. plass i NorgesCup i buldring (klasse junior male) i 2022. Live 
Amaile Pedersen kom på 3. plass under NorgesCup i ledklatring i Haugesund 29.-30. oktober, 
og på 7. plass under NorgesCup i ledklatring i Tromsø 12.-13. november (klasse U16). 

 

Samlinger 

Klubben arrangerte lokal klatresamling for ungdom 3.-4. desember 2022, med i alt 18 
deltakere i alderen 13-19 år. Samlingen hadde et variert sportslig innhold: 

- Ulike klatreøkter med forskjellig fokus: Buldring, sportsklatring,  
- Teknikkøkt med instruktør fra Mørkvedhallen.  
- Alternativ økt med turn  
- Diskusjon angående den mentale delen av klatring, med instruktør fra Mørkvedhallen  
- Tema mat/ernæring og trening med klatrer, trener og ernæringsfysiolog Elinor 

Carlsson  

I tillegg var det sosial samling med overnatting på Skihytta, med felles middag, film (the 
Alpinist) og brettspill. Ungdommene var slitne men godt fornøyde etter samlingen, og ønsker 
gjerne at noe slikt gjentas. Rent sportslig ble det flyttet flere grenser hvor for eksempel de 
ferskeste har begynt å lede selv. Forhåpentligvis vil erfaringene fra denne gangen bidra til at 
det blir enda bedre oppslutning neste gang. Arrangørene fra klubben fikk god hjelp fra 
foreldre, trenere og ansatte i Mørkvedhallen klatresenter.  
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Bilder fra ungdomssamling desember 2022 

 
Nasjonale samlinger 

Bodø klatreklubb hadde 2 utsendte representanter på NKFs klatreting i Tromsø 22.-24. april, 
Doreen Wagner og Martin Skjelvareid. Martin fikk korona etter ankomst i Tromsø og kunne 
ikke delta, men Doreen representerte klubben godt.  

Tre trenere fra klubben deltok på “Den Store Kompetansehelga”, arrangert av NKF 21.-23. 
oktober på Lillehammer. Trenerne har lært mye, og skal videreformidle dette på lokal 
trenersamling i Bodø i 2023. 

 

Fugløyafestivalen 

Årets Fugløyafestival var tidlig fullbooket, men mange påmeldte uteble grunnet usikker 
værmelding. Til tross for færre deltakere var det definitivt et vellykka arrangement. Det ble 
klatring/buldring alle dagene, og været ble som alltid litt bedre enn meldt. Klubben fikk 
mange gode tilbakemeldinger fra fornøyde deltakere. 

Det er mye som skal forberedes til festival, men heldigvis finnes det gode hjelpere som har 
erfaring fra tidligere arrangeringer, og mye arbeid kan gjenbrukes år etter år, med noen 
justeringer. Årets komité var relativt liten, med fire medlemmer, som ble redusert til tre 
halvveis inn i forberedelsene. Størstedelen av arbeidet finner sted de siste ukene før 
festivalen starter, og det ble ganske mye på de tre gjenværende komitémedlemmene - men 
de kom i mål også denne gangen. En god gjeng frivillige gjorde en stor dugnadsinnsats i 
dagene før festivalen, både med transport av diverse varer og klargjøring av området.  

Selve festivalen gjennomføres på dugnad, og i år var dette ekstra utfordrende, siden antallet 
deltakere var mindre enn vanlig. Likevel - folk sto på, og de tok på seg ekstra oppgaver. 
Under årets festival forsøkte komitéen å rekruttere frivillige til hovedansvarsområder som 
baransvarlige, middagsansvarlige, ansvarlige for renhold av toaletter, osv. Kun noen av disse 
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rollene ble fylt, men de lettet likevel arbeidet til komitéen betydelig. Denne ordningen er 
noe som anbefales å videreføre, og rollene kan gjerne avklares i forkant av festivalen.  

Aasgardr Services ble leid inn for RIB-transport mellom Sørfugløy og klatrefeltene ved 
Ørnesodden. Ordningen fungerte godt også dette året.  

Ingen skader av betydning ble rapportert under festivalen.  

En god del rappellanker ble byttet ut før og underveis i festivalen. I 2021 ønsket komitéen å 
innføre et fargesystem basert på fire forskjellige farger som brukes i tur og orden år etter år, 
men grunnet vanskeligheter med å få tak i ønsket farge/mønster ble rappelltauet for 2022 
likt som i 2021. Komitéen anbefaler å innføre fargesystemet fra 2023 og utover.  

Vår kjære yoga-instruktør fra Yoga North, Helen, gjennomførte daglige yoga-økter også 
under årets festival. Det ble også arrangert bli kjent-leker som tidligere. Det ikke holdt 
foredrag da komitéen slet med å få tak i foredragsholder. Som erstatning til foredrag tok 
Karoline ansvar for å avholde en quiz, og dette virket å falle i god smak hos deltakerne. 
Festen på lørdagen ble avholdt i god tradisjon. 

Komitéen ønsket å sørge for at klubbmedlemmer hadde forkjøpsrett til billettsalget, og 
ønsket å få utviklet et nytt billettsystem for å organisere dette. Arbeidet med dette kom godt 
i gang, men noe manuelt arbeid var likevel nødvendig for å sjekke påmeldte mot klubbens 
medlemsregister. Et system som er mer direkte integrert mot medlemsregisteret ville gjort 
oppgaven lettere.  

Lokalbefolkningen på øya var som vanlig positivt innstilt til festivalen, og vi setter stor pris på 
dem og det samarbeidet vi har. Årets komité: Kjersti Iversen, Jens Mosti og Karoline 
Andreassen, samt Liv Kari Antonsen som dessverre måtte trekke seg underveis. 

 

Veggslarv 

Klubbens pamflett Veggslarv kom i 2022 ut med en utgave, nr. 105, med flere flotte historier 
og bilder. Redaksjonen har bestått av Sofie Strand Klausen, som gjerne ønsker seg flere 
artikler fra klubbens medlemmer i 2023.  

 

Utefelt 

I 2022 ble det gjort innkjøp av en større mengde bolter og bolteutstyr til rebolting av 
eksisterende klatreruter i Bodø-området. Arbeidet med rebolting kom så vidt i gang, med 
rebolting av 3 ruter på Maurveggen på Veslefeltet.  

Arbeidet med nyetablering av sportsklatreruter på Straumøya («Drageveggen») har også 
fortsatt i 2022. Remi Andorsen har stått for størsteparten av arbeidet her. I alt har feltet nå 
48 sports- og tradklatreruter.  
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Skader/Ulykker 

Ulykker og nestenulykker registreres i en nasjonal database: https://ulykkesdatabasen.no/ 
Opplysningene i databasen angir dessverre ikke hvorvidt personene som var involvert var 
medlemmer av BKK eller ikke, så ulykkene under gjelder klatring i Bodø-området generelt, og 
ikke bare BKK-medlemmer.  

• 2 nestenulykker ved bruk av autobelay ved MHKS I begge tilfeller kommer klatrereren 
seg ned på egen hånd.  

• 2 ulykker med ankelbrudd ved klatring på led i MHKS.  

• 1 ulykke med lett brannsår ved klatring på led (tau rundt ankel) i MHKS 

• 1 kraftig overtråkk i forbindelse med buldring ved MKHS 

• 1 brudd i underarm ifm buldring ved MKHS (fall på siste flytt, landet på arm) 

• 2 brannskader i hånd ifm sikring på led ved MKHS 

• En nestenulykke ble registrert på «Drageveggen» på Straumøya utenfor Bodø: 
«Under klatring var klatreren angivelig akkurat utenfor ruten sin og kom bort i en 
stein som skal ha ligget ganske løst. Tre andre sto sammen og pratet under 
naboruten, de sto ca. en meter fra hverandre slik at de dannet en trekant. Noen 
meter unna sto den som sikret klatreren. Plutselig skvetter alle til og det ropes 
"STEIN". En svær granittstein faller tungt, midt mellom de tre under naboruten.» 

 

Utstyr 

Klubben investerte i 2022 i følgende utstyr:  

• 3 klatretau 

• 12 assisterende taubremser (påkrevet etter nye regler i MHKS) 

• Et utvalg utstyr til paraklatring: Sko, seler, hjelmer, tau, taubagger, crashpads, 
sikringsmidler. 

Totalt ble det brukt 73 050 kr på utstyr i 2022. Av dette utgjorde utstyr til paraklatring 
55 991 kr.  

En del av behovet for utlån og utleie av utstyr har forsvunnet etter at klubben har inngått 
avtale med MHKS om rimelig leie av utstyr til barne- og ungdomsklatring. Dette gjenspeiles i 
relativt lave utgifter til generelt klatreutstyr. I fremtidige år vil det være naturlig for klubben 
å fokusere mer på utstyr til utendørs klatring. 

Gunnar Iversen har vært utstyrsansvarlig i klubben i 2022.  

 
  

https://ulykkesdatabasen.no/


   
 

Side 10 av 10 

Medlemstall  

Ved utgangen av 2022 hadde klubben 704 betalende medlemmer. Dette gjør Bodø 
Klatreklubb til en av landets største klatreklubber målt i antall medlemmer. Ved samordnet 
rapportering etter 2021 var BKK Norges 5. største klatreklubb (tilsvarende tall for 2022 er 
ikke tilgjengelige ennå).  

Medlemstallet har hatt en nedgang på rundt 50 personer siden 2021, og viser også et brudd 
med trenden med jevnt økende medlemstall som vi har sett de siste årene (se figur under). I 
løpet av 2022 ble rollen som medlemsansvarlig opprettet i klubben, og Jorunn A. Skjelvareid 
har gjort en innsats for å rydde opp i medlemsregisteret, som inneholdt en del medlemmer 
som ikke hadde betalt kontingent på flere år. Dette er antakelig del av forklaringen på 
nedgangen i medlemstall. Men klubbens aktivitetsnivå har også sunket gjennom 
koronapandemien, og selv om den nå er over, har det tatt lang tid å bygge det opp igjen. 
Dette kan ha gjort at klubben har fremstått mindre attraktiv / relevant, spesielt for de 
voksne medlemmene, og kan være del av forklaringen på de synkende medlemstallene. 

246 av klubbens medlemmer er 19 år eller yngre. Dette utgjør 35% av det totale 
medlemstallet. Tidligere har kjønnsfordelingen blant de yngste medlemmene i klubben vært 
relativt jevn, men i 2022 har det vært et lite overtall av jenter. Blant de voksne (20 år og 
over) er det fortsatt flere menn enn kvinner, på samme måte som for tidligere år.  

 Medlemmer i Bodø Klatreklubb ved utgangen av 2022 

 0 - 5 år 6 - 12 år 13 - 19 år 20 - 25 år > 26 år Total 
Kvinner 4 80 56 15 168 323 
Menn 2 62 42 32 243 381 

Total 6 142 98 47 411 704 
 

 

 

  

År Medlemmer

2011 260

2012 280

2013 264

2014 368

2015 458

2016 449

2017 457

2018 568

2019 621

2020 641

2021 757

2022 704
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Økonomi 

Årsresultatet for Bodø Klatreklubb i 2022 er 76 655 kr, og ved utgangen av 2022 var klubbens 
egenkapital 1 653 901 kr.  

Se vedlagt regnskap og noter for ytterligere detaljer angående klubbens økonomi.  



Bodø Klatreklubb - regnskap for 2022

Aktivitet / kategori 2022 2021 Noter

Barne- og ungdomsklatring

Lokale aktivitetsmidler (LAM), tilskudd 126 820 151 998

Treningsavgift 184 700 1

Inntekter/tilskudd klatresamling barn/unge 5 000

Leie klatrehall til trening -212 322 1

Sponsing 50% av medlemsskap MH for trenere -67 266 1

Utgifter kurs ungdom/foreldre -16 000 -45 147 2

Utgifter klatresamling barn/unge -9 384

Reisestøtte konkurranse barn/ungdom -11 244 -23 719 3

Andre utgifter -1 865 -29 568

Sum 93 327 -41 324 4

Paraklatring

Tilskudd 100 000

Sponsing 50% av medlemsskap MH for trenere -9 000 1

Innkjøp av utstyr -63 606 -12 100

Leie lokaler -25 200 -26 290

Sum -88 806 52 610 5

Fugløya Klatrefestival

Tilskudd 30 000

Billetter (inkl. T-skjorte og middag) 154 839 126 471

Salgsinntekter kiosk / klatrebar 43 373 59 679

Innkjøp mat, drikke, kioskvarer -88 383 -70 000

Leie lokaler (naust og samfunnshus) -17 000 -17 000

Transport -49 264 -43 000

Andre utgifter -29 496 -40 432

Sum 14 070 45 718

Konkurranser i Bodø (PolarCup, NorgesCup, …)

Tilskudd 10 000 10 000

Påmeldingsavgift 9 530 15 425

Kiosksalg 15 526 31 905

Innleie rutesetter(e) -30 615 -59 513

Leie lokaler -16 720 6

Andre utgifter -14 640

Sum -26 919 -2 183

Øvrige arrangementer (blot, årsfest, samlinger)

Årsfest, deltakeravgift 7 759

Årsfest, utgifter -14 435

Blot, deltakeravgift 2 702

Blot, utgifter -1 663

Sum -5 637

Kurs

Klatrekurs, inntekt kursavgift 1 965 34 200

Klatrekurs, lønn instruktører -11 200 -36 250

Klatrekurs, leie lokaler og andre utgifter -15 000 -27 037

Sum -24 235 -29 087 2

Regnskap



Aktivitet / kategori 2022 2021 Noter

Regnskap

Generelle tilskudd

MVA-kompensasjon 71 482 10 584

Grasrotandelen 22 444 19 634

Spillemidler til utstyr (via NIF) 20 000 7

Sum 93 926 50 218

Andre/generelle inntekter

Medlemskontingenter BKK 167 144 141 560

Utstyrsutleie 717 1 710

Eksterne oppdrag 16 200

Salg av klubbklær 10 186 22 401

Finansinntekter (renter osv.) 14 270 1 016

Øvrige inntekter 9 859 9 984

Sum 202 176 192 871

Andre/generelle utgifter

Klubbkontingent NKF -14 465 -8 700

Vedlikehold/innkjøp klatrefelt ute -47 572 -20 000

Klatreutstyr -9 444 -49 142

Innkjøp av klubbklær -20 009

Reisestøtte konkurranse senior -12 064 3

Medlemsskap MH æresmedlemmer -5 988

Trykkeritjenester (Veggslarv, plakater,…) -2 681 -1 932

IT-utstyr og -tjenester -36 414 -42 548

Forsikring -4 740 -4 695

Møter, kurs og oppdatering -18 821 -7 299

Bank og kortgebyr -5 812 -24 715

Øvrige utgifter -3 237 -19 974

Sum -181 247 -179 005

Totale inntekter 673 616 957 467

Totale utgifter -596 961 -897 649

Årsresultat 76 655 89 818



Balanserapport

EIENDELER 2022 2021 Noter

Omløpsmidler

Andre kortsiktige fordringer 24 730 108 934

Kontanter 0 4 946

DNB Bedriftskonto 620 130 49 304

DNB Plasseringskonto 1 009 041 20 146

HB Brukskonto 0 943 422

HB Veggkonto 0 508 867

SUM EIENDELER 1 653 901 1 635 618

EGENKAPITAL OG GJELD 2022 2021

Egenkapital

Annen egenkapital 1 468 280 1 378 462

Korr. avsetninger mm. i tidl. års regnskap 52 726

Udisponert resultat

Årets resultat 76 655 89 818

Sum egenkapital 1 597 660 1 468 280 8

Gjeld

Leverandørgjeld 56 240 167 338

Sum gjeld 56 240 167 338

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 653 901 1 635 618



Noter:

1

2

3

4

5

6

7

8 Årets endring av egenkapitalen

Egenkapital 31.12.2021 1468280

Fra 2019 - rest "avsetning" brattkortkurs og paraklatring) 31000

Fra 2020 "avsetning" utstyrsmidler Fugløya 40969

Faktura mottatt i 2022 vedr. Fugløya 2021 -19243

Netto korrigering av tidigere års feil mot egenkapitalen 52726

Årets resultat 76655

Egenkapital 31.12.2022 1597660

Barne- og ungdomsklatringa kan fremstå "ubalansert" med betydelig høyere inntekter 

(hovedsakelig LAM-midler) enn utgifter i 2022.Det er imidlertid mange av de generelle 

utgiftene og utgifter på andre aktiviteter (f.eks. til konkurranser, kurs for trenere osv.) 

som også kommer barn og ungdom til gode. 

Paraklatringa i Bodø Klatreklubb søkte om og mottok til sammen 108 000 kr i 2021. 

Kun en del av dette ble brukt i 2021, og paraklatringas utgifter i 2022 er dekt av 

tilskuddene fra 2021.

Det ble ikke søkt om spillemidler i 2022.

I 2021 ble utgifter til kurs for foreldre og kurs for utdanning av trenere ført under barne- 

og ungdomsklatring. I 2022 ble dette splittet opp, slik at kurs for foreldre ble ført under 

barne- og ungdomsklatring, mens kurs for trenere ble ført under kurs generelt (egen 

aktivitet). 

I 2022 ble reisestøtte til deltakelse på konkurranser delt opp i to ulike poster for junior 

og senior, og utgiftene for junior ble ført under barne- og ungdomsklatring.

I 2022 ble det inngått en avtale mellom BKK og MHKS der BKK ikke lenger krever 

treningsavgift for deltakelse på sine treninger, og MHKS ikke krever leiekostnader for 

bruk av klatreflater under treninger. MHKS sponser også 50% av årsmedlemsskap ved 

MHKS for BKKs trenere. Dette gjør at både inntekter og utgifter til barne- og 

ungdomsklatring er betydelig lavere i 2022 enn i 2021. For detaljer, se årsberetning.

I 2021 tok ikke MHKS betalt for leie av klatreflater til konkurranser i regi av BKK (det 

fantes ingen klar avtale på dette). I avtale inngått i 2022 ble det utarbeidet leiepriser for 

konkurranser. Dette utgjør en ny utgift for BKK fra 2022 og framover. 







ÅRSMØTE I BODØ KLATREKLUBB 2023  - SAKSPAPIRER 

SAK 1: ENDRE VEDTEKTER ANGÅENDE VALG AV STYREMEDLEMMER  

Bakgrunn:  

I Bodø Klatreklubb praktiseres det et system der styremedlemmer velges for to år av gangen. 
Leder og nestleder velges annet hvert år slik at ikke begge byttes ut samtidig. Denne 
ordningen er ikke nedfelt i vedtektene, men burde være det. Vedtektene nevner heller ikke 
noe om valg av kasserer, men siden dette er et verv som krever kompetanse innen økonomi, 
bør kasserer rekrutteres på forhånd av valgkomitéen og velges separat (på samme måte som 
leder og nestleder). 

I klubbens vedtekter, paragraf 10 («Årsmøtet»), punkt 3.14, står følgende angående valg av 
styre: 

14. Velge:  
a. Styre med leder, nestleder, fire styremedlemmer og ett varamedlem   
b. Kontrollutvalg med leder, ett medlem og en vara  
c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene  
d. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem   
e. Eventuelt øvrige valg i henhold til klubbens organisasjonsplan  

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet.   
  
For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21.   
 

Styrets forslag til vedtak: 

Klubbens vedtekter, paragraf 10 («Årsmøtet»), punkt 3.14, endres til følgende:  

14.       Velge:  
a. Styre med leder, nestleder, kasserer, tre styremedlemmer og ett varamedlem. 

Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen.  
b. Kontrollutvalg med leder, ett medlem og en vara  
c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene  
d. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem   
e. Eventuelt øvrige valg i henhold til klubbens organisasjonsplan  

Ledere, nestledere og kasserer velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet.  Som 
hovedregel skal tre av styrets medlemmer velges på nytt hvert år. Leder og nestleder skal ikke 
velges samtidig, men med ett års forskyvning. Dersom styremedlemmer slutter før deres 
toårige styreperiode er over, velges det nye medlemmer som kan ta deres rolle (ved vanlig eller 
ekstraordinært årsmøte). Nye styremedlemmer som overtar et styreverv midt i en toårig 
styreperiode sitter i utgangspunktet inntil den opprinnelige styreperioden er over. 
 
For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21.   

https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-21
https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/kapittel-2-felles-bestemmelser-for-hele-organisasjonen/#%C2%A72-21


SAK 2: FORVALTNING AV KLUBBENS PENGER 

Bakgrunn:  

Klubben har per i dag 1 million kr på fastrentekonto med 1 års binding og 2,2 % rente. Dette 
er oppsparte midler som klubben ikke trenger i den daglige driften. Ved utgangen av 2022 var 
klubbens totale egenkapital 1 653 900,79 kr. Klubbens driftskostnader i løpet av 2022 var -
596 961,13 kr, og årsresultatet var 76 654,54 kr.  

Et alternativ til å ha klubbens «sparepenger» på fastrentekonto kunne være å plassere disse 
pengene (eller eventuelt en del av pengene) i fond. Fond gir i gjennomsnitt høyere avkastning 
enn sparing på fastrentekonto, men har noe høyere risiko, spesielt på kort sikt. Klubben har 
imidlertid solid nok økonomi til å spare med en lengre tidshorisont, f.eks. 3-5 år. 

Styrets forslag til vedtak:  

Styret gis mandat til å innhente informasjon om alternativ for sparing i fond, og til å plassere 
deler av klubbens oppsparte midler i fond dersom det anser dette som trygt nok (lav nok 
risiko) og betydelig mer lønnsomt enn sparing på bankkonto.  

 

SAK 3: NY PROFILERING AV KLUBBEN 

Bakgrunn:  

Gjennom klubbens historie har det vært laget flere utgaver av klubbklær (gensere, t-skjorter, 
osv.), men i senere år har utvalget vært begrenset til lyseblå klubbskjorter. Disse brukes blant 
annet under treninger med barne- og ungdomsgrupper.  

Flere av klubbens medlemmer har etterspurt et større utvalg av klubbklær, både til trening 
og til generell bruk. Under konkurranser er det også ønskelig at BKKs medlemmer lett kan 
identifiseres med en felles «klubbdrakt», med en eller flere tydelige klubbfarger.  

Fargevalget til klubbklær bør også være del av en gjennomført profil for klubben, slik at 
fargene også brukes gjennomgående på f.eks. klubbens nettside, plakater osv. 

Klubbens logo har også vært omdiskutert. Logoen har mange tynne linjer 
som i noen tilfeller har vært problematisk ved trykking på klær. Noen 
medlemmer mener også at den framstår litt «gammeldags». 

Styret har prøvd å finne fram til forslag til nye fargevalg og ny logo, og vil 
presentere disse på årsmøtet.  

Styrets forslag til vedtak:  

De fremmøtte på årsmøtet stemmer over styrets forslag til klubbfarger og ny logo. De mest 
populære alternativene brukes i videre profileringsarbeid i klubben (klær, nettside osv.). 

 

  



SAK 4: DAGLIG LEDER OG SPONSING 

Bakgrunn:  

Bodø klatreklubb har så langt vært organisert slik at mye av den daglige driften utføres av 
styrets medlemmer (samt andre støttepersoner, f.eks. utstyrsansvarlig). Dette inkluderer 
blant annet oppgaver som  

• Organisering av treningsgrupper for barn og ungdom  

• Administrasjon og fakturering av klubbens medlemmer 

• Rekruttere trenere 

• Bestille varer (klær, klatreutstyr ++) 

• Betaling av regninger og føring av regnskap 

• Søke om tilskudd (støtte til arrangementer og aktiviteter) 

• Holde orden i og oversikt over klubbens utstyr  

I de senere år har klubben vokst og fått stadig flere medlemmer, og driftsoppgavene har blitt 
større. Samtidig har det vært en del slitasje på de frivillige i klubben, og det har flere ganger 
vist seg vanskelig å rekruttere nye personer til nøkkelroller (styreleder, ansvarlig for barne- 
og ungdomsklatring, osv.). 

Styrets kapasitet til å gjennomføre driftsoppgaver varierer med de enkelte 
styremedlemmenes motivasjon og kapasitet. Dette gjør at en del oppgaver blir forsinket eller 
ikke gjennomført (f.eks. søknader om støtte). Driften av klubben blir mindre forutsigbar, og 
tilbudet til klubbens medlemmer blir dårligere enn det kunne ha vært dersom alle 
driftsoppgaver ble godt gjennomført.  

Driftsoppgaver tar også fokuset vekk fra andre oppgaver som styret burde utføre, for 
eksempel: 

• Langsiktig planlegging angående klubbens retning og mål 

• God økonomistyring 

• Behandle og følge opp forslag fra klubbens medlemmer 

• Etterse at utendørs klatrefelt i Bodøområdet er sikre og godt lagt til rette 

• Representere klubben utad, f.eks. på NKFs klatreting, i Bodø Idrettsråd, osv. 

• Sørge for at tradisjonelle og nye arrangementer blir godt gjennomført 

Styret ønsker derfor å undersøke mulighetene for å ansette en daglig leder i klubben. 
Hovedhensikten med en slik ansettelse er å gi jevnere og bedre drift av klubben, å utgjøre en 
støttefunksjon for alle de frivillige i klubben, og å gi styret bedre kapasitet til å utføre sine 
oppgaver.  

Ansettelse av daglig leder vil utgjøre en betydelig utgift for klubben. Styret ønsker å finansiere 
stillingen gjennom å inngå sponsoravtale(r) med en eller flere bedrifter. Flere bedrifter har 
tidligere gitt signaler om at de kan være interesserte i å sponse klubben, men ingen avtaler 
har vært inngått så langt.  

I utgangspunktet ønsker styret en deltidsstilling på 50%. Det kan imidlertid være vanskelig å 
rekruttere gode kandidater til deltidsstillinger. Styret ønsker derfor å holde muligheten åpen 



for å opprette opp til 100% stilling – men det forutsetter at denne i all hovedsak er finansiert 
gjennom sponsormidler. 

Styret har vært i kontakt med Bratte Rogalands Venner, som har omtrent samme antall 
medlemmer som BKK, og som heller ikke eier eget anlegg. De har nylig ansatt en daglig leder 
i 60% stilling, og mener dette har hatt en tydelig positiv effekt på drift av klubben.  

 

Styrets forslag til vedtak:  

Styret gis mandat til å opprette sponsoravtaler på vegne av klubben, der et av målene er å 
finansiere ansettelse av daglig leder i klubben. Avtalene vil innebære forpliktelser for klubben, 
f.eks. bruk av sponsorenes logoer på klubbklær.  

Styret gis også mandat til å opprette en deltids- eller heltidsstilling som daglig leder, forutsatt 

at styret klarer å skaffe ekstra midler som kan finansiere denne stillingen. I utgangspunktet 

søkes stillingen finansiert gjennom sponsormidler, men tilskudd eller andre midler vil også 

utgjøre deler av finansieringen.  

Stillingen opprettes i første omgang som åremålsstilling med varighet på 1 år, med 6 

måneders prøvetid.  

 

SAK 5: FUGLØYAFESTIVALEN 

Bakgrunn:  

Fugløyafestivalen har lange tradisjoner i Bodø Klatreklubb, og er kjent både nasjonalt og 

internasjonalt. Festivalkomitéen har tidligere hatt relativt mange medlemmer (f.eks. …), men 

de siste årene har antallet komitémedlemmer gått ned. I 2021 var det 5 medlemmer i 

komitéen, og i 2022 var det 3 medlemmer. Ingen av komitémedlemmene fra 2022 øsnker å 

fortsette i 2023, og klubben står i praksis uten Fugløyakomité. Mye av arbeidet rundt 

festivalen gjøres i ukene før, og under festivalen, men det trengs en komité for å gjøre viktige 

forberedelser som  

• Booke transport 

• Avtale lån av naust og samfunnshus 

• Sette opp og administrere påmelding 

• Søke om skjenkebevilling 

• Planlegge innkjøp 

• Koordinere transport av festivaldeltakere med hurtigbåt 

Styret i klubben har ikke kapasitet til å arrangere festivalen, og er avhengig av at frivillige 

melder seg til komitéen dersom festivalen skal arrangeres i 2023. 



Styrets forslag:  

Årsmøtet bør diskutere hvordan man kan rekruttere medlemmer til Fugløyakomitéen, og 
helst finne ett eller flere medlemmer blant deltakerne på årsmøtet som kan begynne arbeidet 
med å planlegge festivalen.   



Medlemskontingent Bodø Klatreklubb 2024 
Styrets forslag til årsmøte 2023 

 

 

Kategori Medlemskontingent 2023 

(gjeldende) 

Foreslått medlemskontingent 

for 2024 

Barn/ungdom (<=19 år)  kr 120,- Kr 140,- 

Unge voksne (20-25 år)  kr 180.- Kr 210.- 

Voksne (Over 25 år) kr 300,- Kr 350,- 

Familiemedlemskap  kr 600,- Kr 700,- 

 

Merk: Gjeldende medlemskontingent ble sist endret på årsmøte i 2020. 



Bodø Klatreklubb - budsjett for 2023

Budsjett

Aktivitet / kategori 2023 2022 2022

Barne- og ungdomsklatring

Lokale aktivitetsmidler (LAM), tilskudd 125 000 126 820 75 000

Inntekter kurs ungdom/foreldre (egenandel) 6 000

Inntekter/tilskudd klatresamling barn/unge 5 000 5 000

Utgifter kurs ungdom/foreldre -35 000 -16 000 -30 000

Utgifter klatresamling barn/unge -30 000 -9 384 -10 000

Reisestøtte konkurranse barn/ungdom -25 000 -11 244 -40 000

Andre utgifter -5 000 -1 865 -10 000

Sum 41 000 93 327 -15 000

Paraklatring

Tilskudd 30 000 50 000

Innkjøp av utstyr -40 000 -63 606 -10 000

Leie lokaler -30 000 -25 200 -35 000

Andre utgifter -10 000

Sum -40 000 -88 806 -5 000

Fugløya Klatrefestival

Tilskudd 20 000

Billetter (inkl. T-skjorte og middag) 160 000 154 839 150 000

Salgsinntekter kiosk / klatrebar 45 000 43 373 40 000

Innkjøp mat, drikke, kioskvarer -90 000 -88 383

Leie lokaler (naust og samfunnshus) -20 000 -17 000 -20 000

Transport -60 000 -49 264 -50 000

Andre utgifter -40 000 -29 496 -70 000

Sum 15 000 14 070 50 000

Regnskap Budsjett



Budsjett

Aktivitet / kategori 2023 2022 2022

Regnskap Budsjett

Konkurranser i Bodø (PolarCup, NorgesCup, …)

Tilskudd 25 000 10 000 10 000

Påmeldingsavgift 60 000 9 530 15 000

Kiosksalg 30 000 15 526 20 000

Innleie rutesetter(e) -35 000 -30 615 -20 000

Leie lokaler -45 000 -16 720 -16 000

Andre utgifter -30 000 -14 640 -20 000

Sum 5 000 -26 919 -11 000

Øvrige arrangementer (blot, årsfest, samlinger)

Årsfest, deltakeravgift 10 000 7 759 10 000

Årsfest, utgifter -20 000 -14 435 -20 000

Blot, deltakeravgift 3 000 2 702 2 500
Blot, utgifter -3 000 -1 663 -5 000

Klatresamlinger, deltakeravgift 5 000

Klatresamlinger, utgifter -10 000

Sum -15 000 -5 637 -12 500

Kurs

Klatrekurs, inntekt kursavgift 8 000 1 965 35 000

Klatrekurs, lønn instruktører -15 000 -11 200 -35 000

Klatrekurs, leie lokaler og andre utgifter -15 000 -15 000 -25 000

Sum -22 000 -24 235 -25 000

Daglig leder (sak til årsmøte 2023)

Lønnsutgifter (50% stilling) -300 000

Arbeidsgiveravgift (7,9%) -23 700

Pensjon -9 000

IT-utstyr og -tjenester -25 000

Leie kontorplass -60 000

Andre utgifter -10 000

Sum -427 700



Budsjett

Aktivitet / kategori 2023 2022 2022

Regnskap Budsjett

Generelle tilskudd

MVA-kompensasjon 50 000 71 482 20 000

Grasrotandelen 20 000 22 444 20 000

Spillemidler til utstyr (via NIF) 15 000

Sponsormidler (se sak til årsmøte 2023) 400 000

Sum 485 000 93 926 40 000

Andre/generelle inntekter

Medlemskontingenter BKK 175 000 167 144 125 000

Utstyrsutleie 3 000 717 2 000

Salg av klubbklær 100 000 10 186 10 000

Finansinntekter (renter osv.) 25 000 14 270

Øvrige inntekter 9 859 15 000

Sum 303 000 202 176 152 000

Andre/generelle utgifter

Klubbkontingent NKF -16 000 -14 465 -15 000

Vedlikehold/innkjøp klatrefelt ute -30 000 -47 572 -50 000

Klatreutstyr -60 000 -9 444 -50 000

Innkjøp av klubbklær -70 000 -20 009

Reisestøtte konkurranse senior -20 000 -12 064

Medlemsskap MH æresmedlemmer -7 000 -5 988

Trykkeritjenester (Veggslarv, plakater,…) -25 000 -2 681 -3 500

Profilering -20 000

IT-utstyr og -tjenester -40 000 -36 414 -25 000

Forsikring -6 000 -4 740 -5 000

Møter, kurs og oppdatering -30 000 -18 821 -5 000

Bank og kortgebyr -7 000 -5 812 -10 000

Øvrige utgifter -3 237 -20 000

Sum -331 000 -181 247 -183 500

Totale inntekter 1 320 000 673 616 599 500

Totale utgifter -1 306 700 -596 961 -609 500

Årsresultat 13 300 76 655 -10 000

Årsresultat uten sponsing og daglig leder 41 000



Årsmøtet

Styret
Kontroll-
komitéen

Valg-
komitéen

Barne- og 
ungdomsklatring:
- Ansvarlig i 

styret
- Trenere

Fugløya-
komitéen

Konkurranse-
komitéen

Profilerings-
komitéen

Støttefunksjoner:
- Kursansvarlig
- Utstyrsansvarlig
- Medlemsansvarlig
- Redaktør 

Veggslarv

Daglig leder

Paraklatring



Innstillinger til valg ved BKKs årsmøte 2023 
 

Valgkomitéens innstillinger: 

Valg av styremedlemmer: 

Nestleder Thale Røysheim 

Styremedlem (kasserer)  Brynjar Gilberg 

Styremedlem Adrienne Starrfield 

Styremedlem Andreas Huge 

Vara (møtende) Morten Dreyer 

Styreleder Martin H. Skjelvareid og styremedlem Kjersti Iversen ble valgt inn i styret under årsmøtet 

2022, og sitter i 2 år fram til årsmøtet i 2024. 

 

Kontrollutvalg: 

Leder David Smith 

Medlem Svein Tore Hansen 

Vara Remi Andorsen 

 

 

Styrets innstilling til valgkomité: 

Styret har flere kandidater til valgkomité, men har ikke rukket å ha et konkret forslag ferdig i tide innen 1 

uke før årsmøtet. Forslag til ny valgkomité vil presenteres på selve årsmøtet.  
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