
 

 

 Referat styremøte 23. August 2022 
Tid og sted: kl 1900 Klatreverket 
 
Til stede: Birgit, Charlotte, Helene, Joachim, Kjetil, Lars Even 

 
Ikke til stede: Marianne, Elise 

 

Sak Innhold 
 

Ansvarlig 

1 Gjennomgang og godkjenning av referat fra forrige møte og agenda 

for dagens møte 

Godkjent 

Marianne 

2 Politiattest 

Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret for politiattestordningen, og skal 
utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. 

Tonje Hellenes utnevnes. 

Vara for Tonje: Kjetil 

Marianne 

3 Klubbtur til Setesdal 

CKK støtter middag lørdagen for de som blir med til Setesdal. Klubben 
sponser en hovedrett, deltakerne holder drikke selv. 

Birgit skaper litt blest om saken og sørger for at folk blir med. 

Birgit 

4 Frivillighetens dag 

24. september leier CKK SKK sitt klatretårn for 5000 så lenge man får 
frivillige fra CKK til å hjelpe til den dagen. 

Minst to fra styret kan sannsynligvis bidra. Foreslår å sponse 
arrangementet med 5000,- pluss 500 kr i gavekort på KV til frivillige. 

Godkjent. 

Tonje 
/Joachim 

5 Avtale SKS CKK 

Styret godkjenner oppdatert avtale med SKS. 

Godkjent og vedlagt med endringer og kommentarer. 

Marianne 

6 Godtgjørelse styremedlemmer  

Styret legger til rette for at varamedlemmer kan få samme godtgjørelse 
som vanlige styremedlemmer i det tilfelle vedkommende gjør en innsats 
på lik linje med ordinære styremedlemmer. 

Styret er for, men det må vurderes opp mot inneværende budsjett. 
Dersom det ikke er rom for det, må det tas opp på Årsmøtet. 

Marianne 



 

 

7 Joachim informerer: Utlån av utstyr til naturlig klatring 

Skap på Klatreverket, skjema for utlån, nøkkel i resepsjon. 

Joachim 

8 Forslag om at klubben betaler inngang på første klubbklatring i 
høst på KV for CKK-medlemmer. 

Godkjent 

Marianne 

 Hjemmesiden: Trenger mer liv 

Trenger plass til førere, dokumenter, referater, uteklatring og personlige 
klatrehistorier (sent ‘n’ done). 

Joachim må inn med bilde. 

Charlotte tar ansvar. 

Charlotte 

 Treningsavgift 

Tonje har sendt inn et forslag for treningsavgift for barne- og 
ungdomsgruppene. Faktureres etter ca 4 uker i drift. 

Godkjent. 

Kjetil 

 Neste møte: 

Kaller inn til 20. September. 

Elise 

 


