
Referat fra styremøte 19.desember kl.20.30 (Messenger) 

Til stede: Kjetil, Marianne, Charlotte (referent), Lars Even, Birgit 

Ikke til stede: Joachim, Helene, Elise 

Godkjenning av referat: usikkerhet rundt flere møtereferater. Dette ordnes innen årsslutt (Kjetil) 

Tanker fra året så langt 

Takker for et bra julebord. Gode tilbakemeldinger fra folk om at det var hyggelig, og at maten var 

god. Nye folk som følte seg velkommen. Ønske fra komiteen at noen andre arrangerer til neste gang. 

Påminnelse om at styret må sende inn skjema for styrehonorar til Marianne.  

Treningsgruppene må følges opp mer nøye. De rydder ikke opp etter seg på treningene (AQ). 

Kalender for 2023  

Marianne har hatt møte med Tonje for å lage oversikt for aktivitet 2023. Tanken er ikke at det er en 

bestilling til styret – men at styret tar det som er interesse og kompetanse for og resten ser vi om vi 

finner noen andre til.  

Aktivitet Ansvar 

Trening barne- og ungdom  Tonje 

Nyttårsfest. Lys, servietter, lyslenker fra julebordet. Sponses fra 

aktivitetspotten i budsjett. 100kr for inngang.  

Helene og Charlotte  

Annenhver fredag ungdomsklubbklatring (50 pp) Tonje 

Taujam for voksne CKK Tonje 

Knøttekonkurranse, gratis konkurranse, men barna betalte inngang og 

utstyr. 0-8 år 

Tonje 

Regionalt ungdomsarrangement  Tonje og andre 

medlemmer i klubben 

Para-klatring. Fra nyttår.  Tonje, Sissel, Marianne 

Klubbklatring på torsdag, rullering av klubbrepresentant.  Birgit og Kjetil 

1.torsdag i måneden ambassadørklatring. Klubbrepresentant. Samme 

som klubbklatring? 

Kjetil 

Isklatredag til Riksanlegget 

Eventuelt: Isklatrekurs i Rjukan. Få støtte fra utviklingskontoen til alpint.  

Kjøpe inn stegjern og 

isøkser, gjerne brukt. 

Marianne.  



Tirsdag er utedag, etter påske, hvordan organisere?  

Bør organiseres godt, ha tydelig kontaktperson og info om opplegg. 

Viktig å være tidlig ute med å annonsere tid, sted og kontaktperson. 

Skrive ned punkter som forventes av den som tar ansvar (Kjetil og Birgit 

tar ansvar). Spørre i nyhetsbrev i februar (Charlotte).  

Birgit og Kjetil. Lage 

oppgaven klar til neste 

styre 

Mentorordning trad- ny runde? Viktig å fortsette med dette. Må spørre 

Nils Rune! 

Marianne 

17.maitoget. Noen må lage fane. Marianne melder oss på borgertoget. 

Skaffe profesjonelle bannere eller høre med noen i ungdomsgruppene 

om de kan lage? 

Marianne, Tonje 

Klubbtur til Ula for voksne og familier? Marianne spør aktuelle 

medlemmer i klubben 

Arkivet, ungdomsfredag 50-100 ungdommer. Skaffe sikrere fra 

ungdomsgruppene. Spørre i nyhetsbrev om å være med på sikring en 

fredag (Charlotte) 

Marianne og Tonje 

Sende ut medlemsundersøkelse, hva er behovene til medlemmene. 

Eventuelt hvilke treningsgrupper kan vi sette opp. Hva vil 

medlemmene? Hvilke kurs? Andre aktiviteter? Dette kan inkluderes i 

nyhetsbrev (Charlotte). 

Marianne og Charlotte 

Åpen dag på våren (tilskudd på 20 000,- fra en bank nylig). Vi trenger 

sikrere!  

Marianne spør aktuelle 

medlemmer  

Medlemsmøte: Strategiarbeid. Handlingsplan. Møter med idedugnad. Hele styret 

Forberedelser årsmøte 2023. Birgit er i gang med regnskap for 2022. Vi 

må lage budsjett. Få med kontrollkomiteen på et møte.  

Hele styret 

Tiden nå fremover mot årsmøtet er viktig mtp valgkomiteen. Viktig å være ute i god tid med dette 

arbeidet. Marianne tar tak! 

Må avklares 

- Sørlandscup tau til høsten 2023? (Tonje) 

- Ingen ny Norgescup. Buldring våren 2024. 

Omskruing – juledugnad 

Kjetil har skaffet lift. Kommer onsdag 21.des, blir stående til torsdag 29.des. Drift lar oss låne 

høytrykkspyler. Erling bidrar. Lars Even skal få tilgang på facebook-siden og legger ut arrangement 

der. 27.-29.desember.  



Tirsdag 27.des: skru ned og vaske (helst før!). Kjetil skrur ned og vasker litt på forhånd. Har markert 

ruter som skal bli stående. Byttelåne noen tak med KV.  

Låne driller og bag? Kjetil spør. 

Viktig å beholde minst 1 rute på grad 4/5 på hvert tau. 1 lett rute på hver linje.  

Skruing av ruter – betale frivillige 600kr per rute de skrur ferdig. Alle som melder seg, skrur 

maksimalt 2 ruter. Vi tar kontakt med noen vi vet kan skru ruter: Erling, Ole Jørgen, Dag Asmund, 

Sander, Fredrik. 

Kommunen betaler for lift og klatretak.  

Møter fremover 

Vi må finne tid som passer for flest. 3.tirsdag i måneden? Tirsdag 17.januar kl.19.30 på Klatreverket 

(eller onsdag hvis det ikke passer).   

Saker til neste møte, tirsdag 17.januar 

- Utevegger 

- Tonje inviteres inn 


