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Referat fra medlemsmøte om budsjett 25.10.22 

Hva og hvem skal klubben satse på? 

• Barn og ungdom 

o Konkurranser 

o Faste treninger 

o Regionale samlinger  

o Satse på unge klatrere, billig trening på KV, støtte til trenere og utdanning av trenere 

• At klubben samles om 1 arena – og unngår et fragmentert miljø. 

• Andre aldersgrupper også! Vi må satse på alle medlemmene våre. 

o Studenter, unge voksne (20-30) 

o Men også de over 30 

 

• Sosiale tiltak (tilhørighet, psykisk helse) 

o Is 

o Nissefest, grøt 

o Klatrepub? 

 

• Lavterskel 

o Billig inngang for nye medlemmer og de med levekårsutfordringer 

o Klatring for alle! 

o Ambassadørklatring 

 

• Uteklatring 

o Alpin klatring  

o Få flere med på uteklatringa 

 

• Klatreverket 

o Sørge for å ha arrangementer på Klatreverket  
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o Sørge for pengeflyt inn til Klatreverket så vi får vist vår støtte 

 

• Opprettholde tradisjoner 

o Aktivitet på senteret er en del av virksomheten, men trenger ikke være alt man gjør. 

Opprettholde en viss balanse – ta vare på og videreføre tradisjoner. Bygge opp om 

dugnadsånden. 

▪ For eksempel introdusere skruing på barne- og ungdomsklatringene slik at de 

blir eksponert for det tidlig.  

▪ Ta med gruppene ut for å rydde utefelt. Men for å ta med gruppene ut 

krever muligens ekstra kompetanse.  

Hva skal vi søke om tilskudd til? 

Mye av det samme fra spørsmål 1.  

• Åpen dag 

• Flyktningeklatring  

• Ambassadørklatring 

• Buldrevegg 

Skal klubben spare midler eller skal klubben bruke midlene den har? 

• Viktig å diskutere: hvor mye skal vi bruke og hvor mye skal stå på bok (buffer)?  

o Vi bør ha 500 000,- stående (noe mer enn det er kanskje ikke hensiktsmessig) 

• Hvis vi først skal bruke penger, er det viktig at noe av dette går til Klatreverket?  

• Spare noe for å unngå stress 

• Kapitalen vi har må brukes på investeringer heller enn drift 

o Utvikle fjellvegger (bolter, honorar)  

o Prosjekter 

o … bare ikke til faste treninger 

Hvem er vi for? Er klubben for alle? Hvordan blir vi en klubb for alle? 

• Mange arrangementer for aldersgruppen opptil 19 år, men de over det (for eksempel 20-30) 

har ikke noe sosialt fellesskap å komme til 

• De som bidrar mye med dugnad må få noe tilbake! Det er viktig å ta vare på dem.  



 
 

Side 3 av 3 
 

Andre innspill 

Uteklatring: de som er ansvarlige må huske å ta seg av de nye som stiller opp og ta dette ansvaret. Vi 

må kanskje starte å honorere disse, og dermed stille sterkere krav til de ansvarlige.  

 Er vi sikre på at man bare trenger brattkort for å være ansvarlig for klatring (organisert 

klatring)? Kanskje vi burde ha uteinstruktører på saken? Stiller det for høye krav til de ansvarlige?  

 Kanskje vi burde hatt en egen «stilling»/verv – uteansvarlig?  

 Samarbeide med DNT om å få til dette med uteklatring  

 

Midler fra budsjettet (utevegg) – hva kan vi bruke dette til? Kanskje mentorordning? 

Uteklubbklatringer? Dette kan kanskje kombineres med at de som har fått ulike sertifiseringer kan få 

praksis.  


