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Innkalling til generalforsamling i Kristiansand Klatresenter AS 
Det innkalles til ordinær generalforsamling den 31.5.2022 kl. 1630. 

Generalforsamlingen avholdes i Kristiansand. 

Til behandling foreligger: 

1. Valg av møteleder 

2. Godkjennelse av innkallingen 

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 

4. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap, herunder disponering av årets resultat 

5. Valg av styremedlemmer 

6. Fastsettelse av styrets honorar for siste år 

7. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor 
 

 

 

8. Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved nytegning 

Styret fremmer følgende forslag om kapitalforhøyelse: 

a. Aksjekapitalen økes fra NOK 206 250 med minst NOK 75 000 og høyst NOK 154 687 ved 
nytegning av minst 75 000 aksjer og høyst 154 687 aksjer. 

b. Aksjenes pålydende er NOK 1 per aksje. 
c. Det skal betales NOK 10 for hver aksje. 
d. De nye aksjene skal kunne tegnes av eksisterende aksjonærer ihht reglene om aksjeeiernes 

fortrinnsrett, ved at et aksjeinnehav på 2 aksjer gis rett til å tegne 1 ny aksje.  
e. I tillegg gis aksjetegner rett til å øke aksjetegningen med 50% flere nye aksjer. 
f. Tegningen av de nye aksjene skal skje på et eget tegningsdokument senest innen 8.6.2022. 
g. Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen den 10.6.2022 til selskapets bankkontonummer 

2801.53.49826. Selskapet kan disponere innskuddene før kapitalforhøyelsen er registrert. 
h. De nye aksjene gir rett til utbytte fra registreringen av kapitalforhøyelsen. 
i. De anslåtte utgiftene ved kapitalforhøyelsen utgjør NOK 10 000. 

Begrunnelsen for å forhøye aksjekapitalen er å styrke selskapets likviditet generelt, og for å 
kunne betale de kommende husleiebetalinger spesielt. I husleieavtalen med Bane Nor er det 
avtalt at det ikke skal betales leie første året etter overtakelse. Fra juli 2022 starter leien, med 
forskuddsvis leie hvert kvartal. Første leieforfall er 1.7.2022. 
 
Styret vurderer det slik at den foreslåtte tegningskursen står i forhold til de foreliggende verdier i 
selskapet slik de fremgår av siste årsoppgjør, redusert med 50% rabatt for å stimulere til 
nytegning av aksjer blant de eksisterende aksjonærene. 
 



 

Side 2 av 2 

 

Styret vurderer det slik at selskapets resultatutvikling for perioden etter årsoppgjøret i hovedsak 
er i samsvar med foreliggende budsjett. 

9. Godkjennelse av styrets forslag til vedtektsendringer 

Styret fremmer følgende forslag om vedtektsendringer:  

Vedtektenes § 4 endres fra å lyde: 

”Selskapets aksjekapital er NOK 206 250 fordelt på 206 250 aksjer à NOK 1 per aksje.” 

til intervallet 

”Selskapets aksjekapital er NOK 281 250‐360 937 fordelt på 281 250‐360 937 aksjer à NOK 1 per 
aksje.” 

Den nye aksjekapitalen vil bli endelig fastsatt ved utløpet av tegningsperioden, og § 4 vil bli tilpasset i 
samsvar med dette. 

 

Seneste årsregnskap og revisjonsberetning behandles under punkt 4, og ligger ved som vedlegg. 
 
Aksjeeiere som ikke selv møter, kan møte ved fullmektig.  

Kristiansand, 20.5.2022 

På vegne av styret 
 
 
_____________________________ 
Henrik Berge 
Styreleder 
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Kristiansand Klatresenter AS

Resultatregnskap

Note 2021 2020

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt 1 994 144 1 350
Annen driftsinntekt 983 0
Sum driftsinntekter 1 995 126 1 350

Driftskostnader
Varekostnad 64 118 0
Lønnskostnad 1 1 366 610 79 870
Avskrivning på varige driftsmidler 2 91 817 0
Annen driftskostnad 744 800 277 039
Sum driftskostnader 2 267 345 356 909

DRIFTSRESULTAT (272 219) (355 559)

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt 0 2 302
Annen finansinntekt 944 14 018
Sum finansinntekter 944 16 320

Finanskostnader
Annen rentekostnad 5 524 0
Annen finanskostnad 10 203 0
Sum finanskostnader 15 727 0

NETTO FINANSPOSTER (14 782) 16 320

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD (287 001) (339 239)

Skattekostnad på ordinært resultat 3 0 0

ORDINÆRT RESULTAT (287 001) (339 239)

ÅRSRESULTAT (287 001) (339 239)

OVERF. OG DISPONERINGER
Fremføring av udekket tap 4 (287 001) (339 239)
SUM OVERF. OG DISP. (287 001) (339 239)

Årsregnskap for Kristiansand Klatresenter AS Organisasjonsnr. 921148933



Kristiansand Klatresenter AS

Balanse pr. 31.12.2021

Note 31.12.2021 31.12.2020

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 2 4 630 785 1 426 986
Sum varige driftsmidler 4 630 785 1 426 986

SUM ANLEGGSMIDLER 4 630 785 1 426 986

OMLØPSMIDLER
Varer 257 747 0
Fordringer
Kundefordringer 18 465 0
Andre kortsiktige fordringer 22 500 0
Sum fordringer 40 965 0

Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 396 567 3 219 164
SUM OMLØPSMIDLER 695 280 3 219 164

SUM EIENDELER 5 326 065 4 646 150

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Selskapskapital 6 206 250 206 250
Overkurs 4 4 893 750 4 893 750
Sum innskutt egenkapital 5 100 000 5 100 000

Opptjent egenkapital
Udekket tap (839 537) (552 535)
Sum opptjent egenkapital (839 537) (552 535)

SUM EGENKAPITAL 4 260 463 4 547 465

GJELD

LANGSIKTIG GJELD
Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld 7 376 050 0
Sum annen langsiktig gjeld 376 050 0

SUM LANGSIKTIG GJELD 376 050 0

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 136 532 113 123
Skyldig offentlige avgifter 96 154 (24 789)
Annen kortsiktig gjeld 456 865 10 352
SUM KORTSIKTIG GJELD 689 551 98 686
SUM GJELD 1 065 601 98 686

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 5 326 064 4 646 150

Årsregnskap for Kristiansand Klatresenter AS Organisasjonsnr. 921148933



Kristiansand Klatresenter AS

Balanse pr. 31.12.2021

Note 31.12.2021 31.12.2020

Underskrifter(elektronisk signert)
Dato:

Styreleder Styremedlem
Henrik Berge Per Sigurd Sørensen

Styremedlem Styremedlem
Ingunn Galteland Dag Cappelen Papazian

Styremedlem Styremedlem
Tonje Hellenes Øyvind Johansen

Årsregnskap for Kristiansand Klatresenter AS Organisasjonsnr. 921148933



Kristiansand Klatresenter AS

Noter 2021

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små
foretak.

Inntektsføring

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert
som de leveres.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved
beregning av avskrivningsbeløp.

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde anleggmiddelets kvalitetsnivå, kostnadsføres når de
påløper. Utgifter som påløper for å bringe anleggmidelet tilbake til standarden ved vårt kjøp.
Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddler ut over standarden ved vårt
kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Varer

Varer er verdatt til det laveste av anskaffelseskost og nett salgsverdi. Egentilvirkede ferdigvarer
og varer under tilvirkning er vurdert til tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig
ukurans.

Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap.
Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en vurdering av fordringene totalt sett. I tillegg
gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt og endringe i utsatt
skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på
grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt skattemessig
framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang.  Skatteøkende og skattereduserende
midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og
nettoført.

Noter for Kristiansand Klatresenter AS Organisasjonsnr. 921148933



Kristiansand Klatresenter AS

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

I år I fjor

Lønn 1 113 112 70 000
Arbeidsgiveravgift 192 907 9 870
Pensjonskostnader 42 358 0
Andre lønnsrelaterte ytelser 18 233 0

Totalt 1 366 610 79 870

Det har i inntektsåret  vært ca 3 årsverk fordelt på 10 ansatte.

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler
Driftsløsøre,

inventar, verktøy,
kontorm.

Anskaffelseskost pr. 1/1 0
+ Tilgang 4 722 602
- Avgang 0

Anskaffelseskost pr. 31/12 4 722 602

Akk. av/nedskr. pr 1/1 0
+ Ordinære avskrivninger 91 817
+ Avskr. på oppskrivning 0
- Tilbakeført avskrivning 0
+ Ekstraord nedskrivninger 0

Akk. av/nedskr. pr. 31/12 91 817

Balanseført verdi pr 31/12 4 630 785

Prosentsats for ord.avskr 3-20

Note 3 - Skattekostnad på ordinært resultat

Spesifikasjon av årets skattekostnad: 2021

Beregnet skatt av årets resultat 0

= Sum betalbar skatt 0

= Ordinær skattekostnad 0

Betalbar skatt i balansen består av:

= Betalbar skatt i balansen 0

Noter for Kristiansand Klatresenter AS Organisasjonsnr. 921148933



Kristiansand Klatresenter AS

Noter 2021

Note 4 - Fremføring av udekket tap

Aksjekapital / Overkurs Annen Sum
selskapskapital egenkapital egenkapital

Pr 1.1. 206 250 4 893 750 -552 535 4 547 465
-Til årets resultat -287 001 -287 001
Pr 31.12. 206 250 4 893 750 -839 537 4 260 463

Det vil bli tilført kapital i 2022, som ligger til grunn for videre drift.

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 67 522 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 15 304.

Note 6 - Selskapskapital

Selskapet har 206 250 aksjer pålydende kr 1 pr. aksje, samlet aksjekapital utgjør kr 206 250,-.

Selskapet har 28 aksjonærer. Følgende 2 aksjonærer eier mer enn 5 % av aksjene:

Navn Foretaksnr Antall Eierandel
Christianssand Klatreklubb 989 577 611 25 907 12,56 %
Klatreverket AS 990 074 089 134 993 65,45 %

Noter for Kristiansand Klatresenter AS Organisasjonsnr. 921148933



Kristiansand Klatresenter AS

Noter 2021

Note 7 - Øvrig langsiktig gjeld

Oppstilling gjeldsposter med pantsettelser.

Pantsettelser I år I fjor

Gjeld sikret med pant 376.050,- 0,-

Pantsatte eiendeler:

Varelager 257.747,- 0,-

Driftstilbehør 4.630.785,- 0,-

Noter for Kristiansand Klatresenter AS Organisasjonsnr. 921148933



Revisjonsfirma Omsland AS 
Skippergt 2, 4611 Kristiansand 

Medlem av Den norske Revisorforening 

                Org.nr: 916 171 978 MVA 
 
          Sigmund Omsland 
          Telefon: 90 66 05 60 
          E-post: sigmund@eaudit.no 
Til generalforsamlingen i  
Kristiansand Klatresenter AS           
 
 
 
 
 
UAVHENGIG REVISORS BERETNING 2021 

Konklusjon 
Vi har revidert årsregnskapet for Kristiansand Klatresenter AS som viser et underskudd på kr 287 001. 
Årsregnskapet består av balanse pr 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet pr 
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening 

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og  
• gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021 og av 

dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og 
god regnskapsskikk i Norge.  

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International 
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet 
nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet 
slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert 
internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for 
Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse 
kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for 
vår konklusjon. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende 
bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for 
slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse 
om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for 
årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som 
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en 
revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som 
vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske 
beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.  

 

mailto:sigmund@eaudit.no


Revisjonsfirma Omsland AS 
Skippergt 2, 4611 Kristiansand 

Medlem av Den norske Revisorforening 

Revisors beretning 2021 Kristiansand Klatresenter AS 

 
 
For nærmere beskrivelse av revisors oppgaver og plikter henvises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger. 
 

Kristiansand, 20. mai 2022 
Revisjonsfirma Omsland AS 
 
 
 
Sigmund Omsland 
Statsautorisert revisor 
 

 



Kristiansand Klatresenter AS

Aksjonæroversikt

Navn fødselsnr/org.nr Antall aksjer andel i %

Christianssand Klatreklubb 989577611 25907 12,56 %

Øyvind Johansen 121175xxxxx 1768 0,86 %

Tonje Hellenes 030184xxxxx 7071 3,43 %

Ingunn Trosby 100465xxxxx 7071 3,43 %

Møbelstua AS 912828638 250 0,12 %

Anne Skaar 030373xxxxx 707 0,34 %

Mandal Vertikal AS 920275214 8839 4,29 %

Carl Anders Hægeland 190257xxxxx 354 0,17 %

Ingunn Galteland 080369xxxxx 250 0,12 %

Siw Ørnhaug 280761xxxxx 2500 1,21 %

Klatreverket AS 990074089 134993 65,45 %

Lars Gilberg 140863xxxxx 2500 1,21 %

Marianne Laukvik 010372xxxxx 1768 0,86 %

Marius Langeland 260284xxxxx 1768 0,86 %

Lars Kristian Neby 190985xxxxx 778 0,38 %

Sigrunn Galteland Skaiaa 100770xxxxx 250 0,12 %

Christina K V Rasmussen 260186xxxxx 750 0,36 %

Anne Kari Skarpodde 240471xxxxx 354 0,17 %

Janne Lund 141185xxxxx 500 0,24 %

Runar Gilberg 310165xxxxx 2500 1,21 %

Sverre Jacobsen 030559xxxxx 354 0,17 %

Christian Nørstebø 291080xxxxx 250 0,12 %

Thore Kolltveit 261159xxxxx 250 0,12 %

Tom Egil Rosseland 170568xxxxx 354 0,17 %

Tone Dalvang 130757xxxxx 250 0,12 %

Thomas Aksnes 010284xxxxx 707 0,34 %

Eivind Vangen 260386xxxxx 707 0,34 %

Siri Søftestad 150659xxxxx 2500 1,21 %

Sum antall aksjer 206250 100,00 %

Pr 31.12.2020
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PROTOKOLL FRA 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I 
KRISTIANSAND KLATRESENTER AS 

 
Den 31.05.2022 ble det avholdt ordinær generalforsamling som fysisk møte i Kristiansand 
Klatresenter AS i selskapets lokaler.  

Til stede var:  
 
- Christiansand Klatreklubb AS representant for 25907 aksjer og 25907 stemmer ved Birgit Dalen 
 
- Ingunn Trosby representant for 7071 aksjer og 7071 stemmer  

-          Mandal Vertikal AS representant for 8839 aksjer og 8839 stemmer ved Arne Birkeland 
 

- Carl Anders Hægeland representant for 354 aksjer og 354 stemmer 

- Klatreverket AS representant for 134993 aksjer og 134993 stemmer ved fullmakt til Ingunn 
Trosby 

- Lars Kristian Neby representant for 778 aksjer og 778 stemmer  

- Sigrunn Galteland Skaiaa representant for 250 aksjer og 250 stemmer  

- Sverre Jacobsen representant for 354 aksjer og 354 stemmer  

- Thore Kolltveit representant for 354 aksjer og 354 stemmer ved fullmakt til Carl Anders 
Hægeland 

86,74 % av aksjene og 86,74 % av stemmene i selskapet var dermed representert. 

I tillegg møtte: 
 
- Henrik Berge styrets leder 
- Ingunn Trosby daglig leder 
 

Til behandling foreligger:  

1. Åpning av generalforsamlingen 

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder. 

2. Valg av møteleder 

Henrik Berge ble valgt til å lede møtet. 

3. Godkjennelse av innkallingen 

Innkallingen ble godkjent. 

4. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 



Carl Anders Hægeland ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. 

5. Godkjennelse av årsregnskap  

Utkast til årsregnskap og revisjonsberetning er tilsendt aksjeeierne forut for 
generalforsamlingen.  

Generalforsamlingen besluttet enstemmig å godkjenne årsregnskapet og revisjonsberetningen 
for sist regnskapsår. 

Videre besluttet generalforsamlingen, i samsvar med styrets forslag, at selskapets underskudd 
for året 2021 kr 287.001 skal av egenkapitalen / føres som udekket tap. 

Generalforsamlingens beslutning var enstemmig.  

6. Fastsettelse av honorar til styret 

Generalforsamlingen besluttet, i samsvar med styrets forslag, at det ikke betales godtgjørelse 
til styret for utøvelsen av styrevervet for 2021 

Beslutningen var enstemmig. 

7. Honorar til revisor 

Generalforsamlingen besluttet, i samsvar med styrets forslag, at revisors bistand til selskapets 
revisjon mv. for regnskapsåret 2021 godtgjøres etter regning. 

Beslutningen var enstemmig.  

8. Valg av styremedlemmer 

Generalforsamlingen besluttet, i samsvar med styrets forslag, at Eirik Austlid skal velges som 
ny styreleder av selskapets styre.  

Selskapets styre består etter dette av følgende personer: 

• Eirik Austlid (styrets leder) 

• Per Sigurd Sørensen (styremedlem) 

• Ole Karsten Birkeland (styremedlem) 

• Dag Cappelen Papazian (styremedlem) 

• Tonje Hellenes (styremedlem) 

• Øyvind Johansen (styremedlem) 
 
Beslutningen var enstemmig 

9. Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved nytegning 
 
Generalforsamlingen besluttet, i samsvar med styrets forslag følgende kapitalforhøyelse: 
 

a. Aksjekapitalen økes fra NOK 206 250 med minst NOK 75 000 og høyst NOK 154 687 ved 
nytegning av minst 75 000 aksjer og høyst 154 687 aksjer. 

b. Aksjenes pålydende er NOK 1 per aksje. 
c. Det skal betales NOK 10 for hver aksje. 
d. De nye aksjene skal kunne tegnes av eksisterende aksjonærer ihht reglene om aksjeeiernes 

fortrinnsrett, ved at et aksjeinnehav på 2 aksjer gis rett til å tegne 1 ny aksje.  



e. I tillegg gis aksjetegner rett til å øke aksjetegningen med 50% flere nye aksjer. 
f. Tegningen av de nye aksjene skal skje på et eget tegningsdokument senest innen 8.6.2022. 
g. Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen den 10.6.2022 til selskapets bankkontonummer 

2801.53.49826. Selskapet kan disponere innskuddene før kapitalforhøyelsen er registrert. 
h. De nye aksjene gir rett til utbytte fra registreringen av kapitalforhøyelsen. 
i. De anslåtte utgiftene ved kapitalforhøyelsen utgjør NOK 10 000. 

10. Godkjennelse av styrets forslag til vedtektsendringer 
 

Generalforsamlingen besluttet, i samsvar med styrets forslag følgende vedtektsendring: 
 
Vedtektenes § 4 endres fra å lyde: 
 

”Selskapets aksjekapital er NOK 206 250 fordelt på 206 250 aksjer à NOK 1 per aksje.” 
 
til intervallet 
 

”Selskapets aksjekapital er NOK 281 250-360 937 fordelt på 281 250-360 937 aksjer à NOK 1 
per aksje.” 

 
Den nye aksjekapitalen vil bli endelig fastsatt ved utløpet av tegningsperioden, og § 4 skal tilpasses i 
samsvar med dette. 

 

*** 

 

Det forelå ingen flere saker til behandling.  

 
 
 

Kristiansand, 31.05.2022 

 
 
 

     

  

Henrik Berge Carl Anders Hægeland 
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LOVNORM FOR CHRISTIANSSAND KLATREKLUBB (CKK)
Vedtatt av Årsmøtet 14.03.2019
Sist endret 11.12.2019

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1  Formål

(1) Christianssand klatreklubb sitt hovedformål er å fremme klatresporten lokalt.
Klubben ønsker å drive informasjon om klatresport, skape kontakt mellom
klatreinteresserte og virke for deres interesser, samt å drive klatresport
organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)

(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig
aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og
ærlighet.

§ 2  Organisasjon

(1)  Klatreklubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige
medlemmer.

(2)  Klatreklubben er medlem av Norsk Klatreforbund (NKF).

(3)  Klatreklubben er medlem av NIF gjennom Agder idrettskrets, hører hjemme i
Kristiansand kommune, og er medlem av idrettsrådet i Kristiansand.

(4)  Klatreklubben skal følge NIFs og NKFs regelverk og vedtak. Deres regelverk
gjelder for klatreklubben uavhengig av hva som måtte stå i klatreklubbens egen
lov.

§ 3  Medlemmer

(1)  For at en person skal opptas i klatreklubben må vedkommende:
a) akseptere å overholde klubbens og overordnede organisasjonsledds

regelverk og vedtak.
b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til klatreklubben og andre

organisasjonsledd i NIF.

(2)  Styret i klatreklubben kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før
vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist
på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt
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informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker
etter at det er mottatt.  Klagen skal sendes til klatreklubbens styre, som eventuelt
kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til
idrettskretsen innen to uker.

(3)  Medlemskap i klatreklubben er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4)  Medlemmet plikter å overholde NIFs, tilsluttede organisasjonsledds og klubbens
regelverk og vedtak.

(5)  Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

(6)  Klatreklubben kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler
fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper
automatisk sitt medlemskap i klatreklubben og skal strykes fra lagets
medlemsliste.

(7) a) Styret i klatreklubben kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for
en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med
bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være
skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket
behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved
årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at
vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

c) Ved fratakelse av medlemskap kan klatreklubbens vedtak påklages til
idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til
klatreklubbens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av
styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen
to uker.  Klatreklubbens vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt
når klagesaken er avgjort.

(8) Klatreklubben fører elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale
medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.
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II. TILLITSVALGTE

§ 4  Kjønnsfordeling

(1) Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til
årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert.
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i
medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal
det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder
også der det velges mer enn ett varamedlem.

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen,
skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært
årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret,
komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3)  Idrettskretsen kan pålegge klatreklubben å oppfylle bestemmelsen, herunder
innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4) Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen for én valgperiode/oppnevning av gangen.

§ 5  Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

(1)  For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av
klatreklubben i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1).
Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting
i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt,
jf. § 16.

(2)  Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i klatreklubben:
medlem av styret, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor eller andre
utvalg som ilegger sanksjoner.

(3)  Et medlem kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som
deltar i samme konkurranse. Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir
påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiviteten, eller tilgang på
informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel.
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(4)  Forslagsrett:
a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i klatreklubben.
b)  Styret i klatreklubben har forslagsrett til og på årsmøtet i klatreklubben
c)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som

ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets
representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets
arbeidsområde.

(5)  Møte- og talerett:
Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i
klatreklubben. Engasjert revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som
ligger innenfor sitt arbeidsområde.

§ 6  Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker

(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:
A) utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn
20%, eller
B) mottar mer enn 1G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et
kalenderår.

(2) Har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. En arbeidstaker i klatreklubben har
ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte, og er ikke valgbar til styre, råd,
utvalg/komité mv. i klatreklubben eller overordnede organisasjonsledd.
Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse
av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(3) En arbeidstaker i klatreklubben kan ikke velges eller oppnevnes som representant
til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller
ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det
organisasjonsledd representasjonen skjer.

(4) Bestemmelsen er ikke til hinder for at klatreklubben gir ansatte rett til å utpeke
ansattrepresentant til klatreklubbens styre.

(5)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som
valgt eller oppnevnt.

(6)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.
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§ 7  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til
klatreklubben

(1)  Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av klatreklubben som
overstiger 1G i løpet av et kalenderår, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité
mv. innen klatreklubben eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder
styremedlem, ansatt, eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person
som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for
styremedlem oppnevnt av klatreklubben. Tillitsvalgt som får en slik avtale
økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre
tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2)  Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller
oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede
organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med
tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

 (3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke
valgt eller oppnevnt.

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne
bestemmelsen for én valgperiode/oppnevnelse av gangen.

§ 8 Inhabilitet

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i klatreklubben er inhabil til å
tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a)   når vedkommende selv er part i saken,
b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller

nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,
c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer

med en part,
d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av

styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i
saken.

(2)  Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er
egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det
legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller
ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig
tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en
part.

(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte
underordnet i klatreklubben.
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(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte,
oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil
kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at
vedkommende viker sete.

(5)  Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en
avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at
vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål
om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av
sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville
være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer
delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre
vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen
stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres
uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom
en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende
ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin
nærmeste overordnete til avgjørelse.

(8)  Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i klatreklubben.

§ 9  Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1)  Styrer, komiteer og utvalg i klatreklubben er vedtaksføre når et flertall av
medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved
stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall
av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier
av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved
fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.

(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for
klatreklubbens medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte
sak.
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§ 10  Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres
vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3)  Godtgjørelse til styret skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

III. ØKONOMI

§ 11  Regnskap- og revisjonsplikt mv.

(1)  Klatreklubben er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap
som vedtas av årsmøte. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige
styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder skal også daglig leder
undertegne.

(2) Klatreklubben skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette
gjelder. Dersom klatreklubben har en årlig omsetning på kr 5 millioner eller mer,
skal laget engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og
revisjon, selv om de ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For
idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett
følgende:

A) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i
regnskapsåret og skal omfatte hele klatreklubbens aktivitet. Dersom
klatreklubben deles i flere grupper, skal de enkelte gruppene/avdelingenes
aktiviteter også vises i regnskapet

B) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres
berettigelse.

C) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningens karakter
og klatreklubbens art og omfang tilsier.

D) Regnskap med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon
skal oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets
slutt.

E) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal disponeres av minimum
to personer i felleskap. Alle utbetalinger skal være godkjent av minst to
personer i felleskap.

(3) Klatreklubben skal ha underslagsforsikring.
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§ 12  Budsjett

(1) På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i
resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal
spesifiseres særskilt.

(2) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre
det dekkes av positiv egenkapital.

(3) Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet
fremlegges.

§ 13  Utlån og garantier

Klatreklubben kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller
garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet.
Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§ 14  Årsmøtet

(1) Årsmøtet er klatreklubbens høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen
utgangen av mars måned.

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene
eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt
på klatreklubbens internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene
gjøres tilgjengelig på klatreklubbens internettside eller på annen forsvarlig måte. I
så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før
årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest
to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter
med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning
av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om
det er saker som ikke kan behandles.

(4)  Alle klatreklubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere
andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun
er åpent for medlemmer og andre med møterett.
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(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer
som minst tilsvarer antallet medlemmer i styret iht. klatreklubbens lov. Dersom
årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til
minimumsdeltakelse.

(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som
ikke er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre
saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det ved
godkjenning av saklisten.

§ 15  Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt referent behøver å
være medlem.

§ 16  Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Velge dirigent (er)
3. Velge protokollfører (e)
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
5. Godkjenne innkallingen
6. Godkjenne saklisten
7. Godkjenne forretningsorden
8. Behandle klatreklubbens årsberetning
9. Behandle klatreklubbens regnskap, styrets økonomiske beretning,

kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt

til å fastsette treningsavgift
12. Vedta klatreklubbens budsjett.
13. Behandle klatreklubbens organisasjonsplan
14. Foreta følgende valg:

a) Styret med leder, nestleder,3 styremedlem og 2 varamedlem
b) Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klatreklubben 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 vedtatt organisasjonsplan
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Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet.
Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer
skal det velges 1. varamedlem og 2. varamedlem osv.

[15. Engasjere revisor til å revidere klatreklubbens regnskap.]

§ 17 Stemmegivning på årsmøtet

(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være
truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer
enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal
anses som ikke avgitt.

(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes
krav om det. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte
kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og
stemmene anses som ikke avgitt.

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de
avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest
stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4)  Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha
mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av
vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i
første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det
foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses
de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres
valget ved loddtrekning.

§ 18 Ekstraordinært årsmøte

(1)  Ekstraordinært årsmøte i klatreklubben innkalles av klatreklubbens styre med
minst 14 dagers varsel etter:

a) Vedtak av årsmøtet eller styret i klatreklubben
b) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller skriftlig
krav fra ¼ eller 50 av klatreklubbens stemmeberettigete medlemmer

(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være
gjort tilgjengelig på klatreklubbens internettside eller annen forsvarlig måte og
dette skal fremgå av innkallingen.
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(3)  Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall
stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht.
denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det
innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4) Ekstraordinært årsmøte i klatreklubben skal bare behandle de saker som er angitt i
vedtaket eller i kravet om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv.
under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det
ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan
behandles.

§ 19  Klatreklubbens styre

(1) Klatreklubben ledes og forpliktes av styret, som representerer klatreklubben utad.
Styret er klatreklubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

(2) Styret skal bl.a.:
a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og

vedtak.
b) Påse at klatreklubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i

samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet
organisasjonsledd, og sørge for at klatreklubben har en tilfredsstillende
organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig
økonomistyring.

c) Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og
utarbeide mandat/instruks for disse.

d)  Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen og en for barneidretten.
e) Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd

dersom årsmøte ikke har valgt representant.
f) Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av idrettsstyret.

(4) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets
medlemmer forlanger det.

§ 21   Kontrollutvalg

(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:
a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med

idrettslagets og overordnet
Organisasjonsledds regelverk og vedtak.
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b)  Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og
økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover,
vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet,
og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt
arbeidsområde.

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og
foreta regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert
revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor,
og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de
revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.

e) Utføre de oppgaver som fremgår av ev. vedtatt instruks.

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og
dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

§ 22  Valgkomite

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og
skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges
på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut
av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og
forslagstiller at vedkomment ikke er aktuell for vervet.

§ 23  Grupper

(1)  Klatreklubbens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan
disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av
klatreklubbens organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13

(2)  Dersom klatreklubbens årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har
vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret

velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til
valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne
gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i klatreklubben. Hovedstyret
fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av
gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møte skal behandle gruppens
regnskap og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet klatreklubbens
regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av

fullmakt gitt av årsmøtet.
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(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen
måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret.

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 24  Lovendring

 (1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs
lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så
snart de er vedtatt av styret.

(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært
årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3
flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks, med mindre
årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes
protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom
idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran.
Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge
nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(3) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre
endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

§ 25 Oppløsning. Sammenslutning, utmelding og annet opphør

(1) Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der
det etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6
måneder senere. Dersom idrettslagets årsmøte vedtar oppløsning ved
enstemmighet, er idrettslaget oppløst uten påfølgende årsmøte. Idrettslaget skal
skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte
behandler forslag om oppløsning.

(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak
om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i
samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 24

(3)  Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av
idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved
oppløsning eller annet opphør av klatreklubben tilfaller lagets overskytende
midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at
klatreklubben skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før
klatreklubben holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.
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Avtale mellom Kristiansand Klatresenter AS og Christianssand 
klatreklubb  
 
 
Bakgrunn for avtalen  

 
Christianssand klatreklubb (heretter kalt CKK) har stiftet selskapet Kristiansand Klatresenter 
AS (heretter kalt KRKS). CKK har invitert investorer inn i KRKS gjennom en rettet emisjon. 
 
Avtalen har som formål å sikre både CKK og KRKS sine interesser. KRKS sitt mål er å skape 
et attraktivt klatresenter med solid og lønnsom drift (Klatresenteret). Samarbeid med 
klatremiljøene i Kristiansand og omegn vil være viktig for å nå målet. KRKS vil stå som 
leietaker av lokalet hvor Klatresenteret skal drives.  
 
For CKK er det viktig å sikre gode vilkår for barn og ungdom mellom 6 og 19 år. Dette er en 
forutsetning for støtten CKK får fra Kristiansand Kommune til bygging av et buldreanlegg 
som plasseres i Klatresenteret. 
 
 
 

1. Buldreanlegget 
Buldreanlegget omfatter konstruksjon av buldrevegger, madrasser og klatregrep, samt lager 
bak disse konstruksjonene, heretter benevnt Buldreanlegget.  
 
CKK skal bygge Buldreanlegget med støtte fra Kristiansand kommune og blir eier av dette. 
CKK’s eiendomsrett til Buldreanlegget skal tinglyses på eiendommen hvor Klatresentret 
drives og husleieavtalen til Klatresenteret, begge med prioritet foran øvrige heftelser. 
 
Buldreanlegget skal bygges i overensstemmelse med anbefalinger i Kulturdepartementets 
veileder for klatreanlegg, dat. februar 2015 og oppfyller krav til å kunne brukes ved 
arrangering av konkurranser på nasjonalt nivå. Buldreanlegget betegnes som et stort 
buldreanlegg med rundt 500 m2 gulvflate og ca 500m2 veggareal.  Forutsatt at vilkårene i 
dette avsnitt oppfylles, avgjør CKK, i samråd med KRKS, hvordan Buldreanlegget skal 
utformes.  
 
Buldreanlegget er CKK sitt bidrag til realisering av KRKS og skal tilrettelegge for gode vilkår 
for barn og unge.  
 
Buldreanlegget disponeres vederlagsfritt av KRKS så lenge Klatresenteret drives i 
overensstemmelse med denne avtale.  
 

Buldreanlegget skal eies av CKK alene. Dersom KRKS går konkurs eller avslutter driften av 
Klatresenteret vil CKK forsøke å drive Buldreanlegget videre, enten i samme lokaler eller ved 
flytting til annet egnet lokale. Hovedformålet med Buldreanlegget skal alltid være å sikre ban 
og unges muligheter for klatring i Kristiansandsregionen.  
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2. Drift av Klatresenteret  
 
KRKS skal inngå en avtale med BaneNOR for leie av lokalene til Klatresenteret. KRKS har 
alene ansvaret for drift av senteret og lønner daglig leder, rutesetter, vakter og annet personell. 
KRKS kan ikke kreve dugnadsarbeid av CKK-medlemmer.  
 
KRKS plikter å holde klatresenteret åpent daglig med lange åpningstider og god 
tilgjengelighet for alle brukere. Klatresenteret kan holde stengt på norske 
helligdager/høytidsdager. 
 
KRKS står for all drift av Klatresenteret, herunder renhold, vedlikehold og ettersyn av vegg 
og konstruksjoner i Buldreanlegget.  
 
KRKS skal ha alt HMS-ansvaret for Buldreanlegget. 
 
Utstyr til rutesetting skal holdes av KRKS. KRKS’ s rutesetter skal ha overordnet ansvar for 
ruteskruing. CKK kan arrangere skru-dugnader på deler av veggen etter avtale med KRKS. 
CKK er ikke forpliktet til dette. 
 
CKK er ansvarlig for supplering og innkjøp av nye klatretak til buldreveggen. Innkjøp gjøres i 
samråd med KRKS sin rutesetter. CKK skal bidra til å holde orden og skape trivsel i 
buldreanlegget. CKK skal ha en kontaktperson som er bindeledd mellom CKK og KRKS i 
saker som handler om Buldreanlegget. CKKs kontaktperson plikter å kjenne til senterets 
HMSrutiner og følge disse. Kontaktpersonen lønnes ikke fra KRKS. 
 

3. CKK representant i styret for KRKS 
CKK skal til enhver tid ha minimum 1 maks 2 representanter i styret for KRKS.  
 

4. Priser / Rabatter  
 

1. Medlemsrabatt 
Medlemmer av CKK skal ha minimum 10% rabatt på helårs, halvårs -og klippekort. Ved 
oppstart i 2019 vil rabatten ligge på 20%. Prosentsatsen kan reguleres av styret i KRKS hvert 
3 år. 

2. Dugnadsmedlemskap 
CKK kan i samarbeid med KRKS tilby inntil 20 stk dugnadsmedlemskap til 50% rabatt av 
ordinært helårsmedlemskap. Dugnadsmedlemskap gis utfra enkel søknad. Et dugnadsmedlem 
vil få oppgaver på senteret etter individuell avtale. Oppgavene kan være vakthold, rutesetting 
ol. Denne medlemskapsformen vil være en prøveordning og vil eventuelt videreføres etter en 
evaluering. 
 

3. Grupperabatter til CKK 
CKK skal ha gruppepris for ungdoms- og barnegrupper som vil besøke senteret uten om faste 
treningstider. Tid avtales på forhånd. Det betales 50% av inngangspris for barn som er 
medlem av CKK. Prisen kan reforhandles hvert 3 år.  
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4. Andre rabatter 
Rabatt til andre sørlandsklubber avgjøres av styret for KRKS. 
 
 

5. CKK på Klatresenteret 
 

1. Faste lokaler 
CKK skal ha tilgang til eget utstyrslager på Klatresenteret. CKK betaler husleie for dette, 
tilsvarende selvkost.  
 

2. Bruk av møterom 
CKK skal kunne booke møterom til styremøter, foreldremøter, generalforsamling og andre 
møter i forbindelse med normal klubbdrift (personalrom eller eventrom) uten ekstra kostnad.  
For andre arrangementer avtales bruk og pris med KRKS. 
 

3. Bruk av utstyr  
Når CKK har sine klubbkvelder og vil låne ut utstyr brukes CKK sitt utstyr. Deltagere på 
klubbkvelder som ikke har eget utstyr kan leie av KRKS. KRKS utstyr til rutesetting kan 
brukes ved CKK-skrudugnader etter avtale med KRKS sin rutesetter. 
 

4. Generell orden  
CKK har ansvar for å rydde etter seg etter klubbkvelder, møter og arrangementer. CKK skal 
ta hensyn til alle gjester i klatresenteret, uavhengig om de er klubbmedlemmer eller ikke. 
 

5. HMS  
CKK medlemmer har samme ansvar som andre når de bruker Klatresenteret. Alle som klatrer 
på Klatresenteret skriver under en på ansvarserklæring. Når CKK har egne arrangementer er 
klubben underlagt Produktkontrolloven, uansett om arrangementet skjer mot betaling eller 
ikke. CKK skal kjenne til pliktene som pålegges i denne loven: Kunnskapsplikt, 
opplysningsplikt, aktsomhetsplikt, risikovurdering og tiltak  - og rapporteringsplikt.  
 
CKKs trenere, ledere og arrangører som bruker senteret skal kjenne til og følge KRKS sine 
HMS-rutiner. 

6. Om Tauklatring, Yoga og styrkerom 
Alle CKK medlemmer som betaler inngang/medlemskap til KRKS har tilgang til alle 
fasiliteter. 
 
 

6. Aktiviteter og arrangementer på Klatresenteret  
1. Konkurranse 

 
1. Regionale/nasjonale konkurranser 

CKK har i samarbeid med KRKS mulighet for å avholde en nasjonal og en regional 
konkurranse på Klatresenteret pr år. Ved konkurranse kan inntil 1/3 av klatreareal av tauvegg 
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eller Buldreanlegget holdes stengt under omskruing. Max 3 dager stengetid på det aktuelle 
arealet pr arrangement for rigg, i tillegg til tidsrom for selve konkurransen. 
 

2. Lokale konkurranser/buldrejam i buldreanlegg 
CKK har i samarbeid med KRKS mulighet for å arrangere inntil 8 lokale arrangementer på 
Klatresenteret pr år. Ved lokal konkurranse kan inntil 1/4 av klatreareal  i Buldreanlegget 
holdes stengt under omskruing. Max 2 dager stengetid på det aktuelle arealet pr arrangement 
for rigg, i tillegg til konkurransedagen. Deltakere som ikke er medlem av senteret  betaler 
vanlig inngangspris ved lokale arrangementer. CKK dekker kostnader til rutesetting evt 
arrangerer skru-dugnad for lokale konkurranser. Alle omskruinger skal koordineres og 
kvalitetssikres av KRKS sin rutesetter. Alle arrangementer skal legges inn i KRKS sine 
arrangementsplaner.  
 

2. Klubbklatring 
CKK vil kunne avholde klubbklatring en kveld i uken i vinterhalvåret. CKK-medlemmer som 
verken er medlem av KRKS eller har klippekort, betaler vanlig inngangspris. CKK har tilgang 
på hele Klatresenteret under klubbklatring. Hele Klatresenteret er samtidig åpent for andre 
enn CKK-medlemmer. CKK plikter å ha minst en godkjent instruktør tilstede under 
klubbkveldene. 
 

3. Kurs 
KRKS har rett til å holde alle ordinære/kommersielle kurs på Klatresenteret.  
Kurs uten kommersielt potensiale kan avholdes av CKK på senteret. Eksempelvis; rusrehab, 
flyktningeklatring, "funkisklatring" og annet som kan være berettiget støtte fra det offentlige. 
KRKS kan kreve leie av lokaler og utstyr til slik kursvirksomhet.  
 

4. Treningstider 
CKK kan leie treningstid til ulike grupper på Klatresenteret. Antall timer og pris forhandles 
hvert år. KRKS er forpliktet til å gi rimelige priser for treningstider til barn og unge. 
Alle arrangementer skal følge KRKS sine HMS-rutiner. 
 
 

7. Spesielle vilkår for barn og unge på Klatresenteret 
CKK skal sammen med KRKS tilrettelegge for klatreglede, lek og trening gjennom 
treningsgrupper og lavkostnadstilbud for barn og unge 6-19 år, samt familieklatring og 
inkluderende tiltak.  
 
Dette gjøres slik: 
1. All trening for barn og unge skal skje gjennom CKK (gjelder ikke bursdager, eventer 

og kommersielle aktiviteter) 
2. Det skal være rimelig inngang på Klatresenteret for alle barne og unge, også for dem 

som ikke er medlem i en klatreklubb. Inngangspris for barn 6- 19 år skal være halv 
pris av ordinær inngang for voksne.  

3. CKK skal ha treningsgrupper for barn og ungdom på Klatresenteret. CKK betaler for 
treningstiden (se pkt. 6.4 og pkt 8) barn og ungdom klatrer gratis etter betalt 
treningsavgift til CKK. 

4. KRKS skal gi ekstra rabatert tilgang til barne- og ungdomsgrupper i CKK som ikke 
har fast treningstid (se pkt. 4.3) 
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5. Opprette trening for konkurransegrupper for ungdom. Eliteutøvere vil bli sponset av 
CKK og av KRKS med gratis treningstid på Klatresenteret, etter betalt treningsavgift 
til CKK. 

6. Familiemedlemskap i KRKS skal være rimelig.  
7. KRKS vil inngå avtaler med gode tilbud til barnehager, skoler, SFO, fritidsklubber og 

lignende på dagtid. 

 

Konkurranser for barn og unge 
CKK vil i samarbeid med KRKS kunne arrangere både lokale, regionale og nasjonale 
konkurranser, se pkt 6.1. Både CKK og KRKS vil ta ansvar for å legge til rette for gode vilkår 
for barn og unge som vil satse på klatring som sin idrett. KRKS vil holde en standard som 
kreves for å arrangere nasjonale og nordiske konkurranser, slik at unge utøvere på sørlandet 
kan konkurrere på hjemmebane. Senteret vil kunne gi konkurranse- og treningsarena for alle 
tre disipliner i den olympiske grenen klatring. 
 

8. Utbytte fra aksjonærposten til CKK 
CKK skal ha en eierandel i KRKS på rundt 33%. CKK er en non-profittorganisasjon og vil 
derfor la et eventuelt utbytte fra driften komme medlemmene og klatringen på Sørlandet til 
gode. Det vil prioriteres støtte til prosjekter for barn, unge og andre lavinntektsgrupper. Kjøp 
av treningstid for barn og unge på Klatresenteret vil være en prioritet. 
 
 
 
 
 
  
 
 



FULLMAKTSMATRISE FOR CHRISTIANSSAND KLATREKLUBB (CKK) 
Godkjent på styremøte 7.Mai 2019 

 

FULLMAKTSMATRISE  Styret  Styreleder  Nestleder i 
styret 

Økonomiansvarlig Kommentar 

 
Signere avtaler på vegne av idrettslaget 

 
JA 

JA ‐ sammen 
med et 

styremedlem

 
 

   
Signaturrett er registrert i foretaksregisteret 
(Styreleder og et styremedlem i felleskap) 

 
Kjøpe/Selge anlegg og utstyr 

 
JA 

Inntil 
100 000 

Inntil  
50 000 

   

 
Gjennomføre betalinger 

  Signatur i 
felleskap 

Signatur i 
felleskap 

Signatur i 
felleskap 

 
To signaturer pr betaling 

 
Godkjenne fakturaer 

 
JA 

Inntil  
100 000 

Inntil 
 100 000 

Inntil  
50 000 

 
Fakturaer signeres av to personer 

 
Opprette, endre eller slette bankkonto 

 
JA 

     
JA 

 

 
Godkjenne regnskap 

 
JA 

       

 
Godkjenne budsjett 

Innstiller 
forslag til 
årsmøte 

       



 

_____________________________________________________________________________________________________
___ 

Postadresse og besøksadresse Arendal: Sør Amfi, Østenbuveien 80, 4848 Arendal 
Besøksadresse Kr.sand: Henrik Wergelandsgt. 4. Inngang fra Vestre Torv 

E‐postadresse: agder@idrettsforbundet.no Hjemmeside: www.idrett.no/agder Tlf: 370 60800 

  
 

Internal 

Til 

Styret i Christianssand Klatreklubb 

Kopi 

Norges Klatreforbund 

30.01.2020 

 

Uttalelse vedrørende valgbarhet til styreverv i Christianssand 

Klatreklubb for styremedlemmer med aksjer i Kristiansand 

Klatresenter AS 

 

Fakta: 

Agder Idrettskrets (AIK) mottok en henvendelse via Norges Klatreforbund (NKF) om styremedlemmer 

i Christianssand Klatreklubb (CKK) med aksjer i Kristiansand Klatresenter AS (KS) var valgbare til 

styreverv i CKK. AIK tok kontakt med CKK hvor vi ba om en aksjonæroversikt i KS. Svar med oversikt 

kom omgående og bekreftet at tre styremedlemmer hadde aksjepost men at daglig leder i KS ikke 

hadde styreverv i CKK. 

 

Drøfting: 

Problemstillingen i denne saken gjelder bestemmelsen i NIFs lov §2‐7 Valgbarhet og 

representasjonsrett for andre personer med tilknytning til organisasjonsledd. Loven sier at 

styremedlem som er ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har en 

økonomisk særinteresse som overstiger 1G i løpet av et kalenderår er ikke valgbare til styre, råd, 

utvalg/komite mv. i organisasjonsleddet. Videre står det at disse plikter å fratre tillitsvervet og at 

personer som er valgt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt. 

De viktige ordene som må drøftes er vesentlig innflytelse. Utgjør aksjeposten for hver av 

styremedlemmene eller summen av deres aksjeposter at de har en vesentlig innflytelse. NIF ved 

juridisk avdeling har utarbeidet en veileder til denne paragrafen 

https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/veiledere/veileder‐nifs‐lov‐‐2‐7.pdf På 

side 5 i veilederen står det at har man alene eller samlet en aksjepost på 1/3 av aksjene, må det tas 

hensyn til. I aksjonæroversikten til KS går det fram at de tre styremedlemmene sitter på henholdsvis 

3,11%, 0,16% og 0,16% av aksjene. Dette må sies å en beskjeden andel og langt fra det som menes 

med vesentlig betydning. 

 



 

_____________________________________________________________________________________________________
___ 

Postadresse og besøksadresse Arendal: Sør Amfi, Østenbuveien 80, 4848 Arendal 
Besøksadresse Kr.sand: Henrik Wergelandsgt. 4. Inngang fra Vestre Torv 

E‐postadresse: agder@idrettsforbundet.no Hjemmeside: www.idrett.no/agder Tlf: 370 60800 

  
 

Internal 

Konklusjon: 

AIK kan ikke se at de tre styremedlemmene i CKK som har aksjer i KS har en vesentlig innflytelse i KS. 

De er derfor valgbare til styreverv i CKK. Skulle eierandelen endres må dette vurderes på nytt. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Per Ivar Bristøl 

Rådgiver 

Agder Idrettskrets 
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