
Referat styremøte 19. Oktober 2022
Tid og sted: kl 1700 Klatreverket

Tilstede: Charlotte, Lars Even, Tonje, Joachim, Kjetil, Elise, Birgit

Ikke til stede: Marianne

Sak Innhold Ansvarlig

1 Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige møte og agenda

for dagens møte

Godkjent

Marianne

2 Flykningklatring

Diskutere (og evt vedta) om vi skal beholde flyktningeklatringa på høsten
eller forsøke oss til neste år isteden.

Vi utsetter til neste år

Charlotte

3 Se epost fra Ingunn daglig leder av Klatreverket.

Forslag til vedtak: Klubben utsetter innbetalingene av fakturaer til KV for
leie av buldrevegg jamfør avtale i brevveksling.

Vedtatt

Marianne

4 Se epost fra Tonje angående emisjon:

Forslag til vedtak: Klubben går ikke inn i følgende emisjon, og kaller
heller ikke inn til ekstraordinært årsmøte angående dette.

Styret kaller inn til ekstraordinært årsmøte

Marianne

5 Temamøte frivillighet lag og foreninger 25.oktober kl 17

Hvem kan dra?

Charlotte stiller 25 oktober og kjetil stiller 26 oktober

Marianne

6 Ambassadørklatring veien videre:

Forslag til vedtak: vi fortsetter med dette, første torsdag i måneden.

Vedtatt

Marianne

7 Julebord organisering:

Hvem hva hvor?

Kjetil og Birgit arrangerer

Marianne

8 Budsjettmøte Marianne



hvem kan komme av styret? Marianne Birgit. Hvem fler? Vi holder info
om budsjett og foreløpig regnskap. IGP prosess med forslag til aktiviteter
og budsjett for 2023.

9 Forslag til nyhetsbrevinnhold:

1. Info ut om klatrekalenderen (i nyhetsbrev og på nettsiden)
Denne muligheten for kommunikasjon utad og innad i klubben
må komme ut.

2. Info i nyhetsbrev og nettside om fredagsklatringen annenhver
uke

Marianne

10 Lars Even informerer:
Ungdomsgruppe på parkour og idrettsbytte og en App/Grasrotandel

Utsettes til neste styremøte

Lars even

11 Sjekk Tonjes info på mail, vi kan bestille til innkjøpspris på Houdini.

Utsettes til neste styremøte

Marianne

12 Sak fra medlem:
Få føreren på nett på 27crags og brattelinjer?

Utsettes til neste styremøte

Marianne

13 Evt?

14 Neste styremøte:

25.oktober 21.00 på messenger


