
Protokoll, årsmøte i Tromsø klatreklubb 2010

Tid og sted: 8. mars 2010,  kl 18-20, Flyt.

Tilstede: 46 medlemmer

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Samtlige fremmøtte er medlemmer i klubben og godkjent som stemmeberettigede.

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Innkalling og sakliste ble godkjent, men med kommentar om at lokalet (Flyt, 2 etg) er lite egnet for 

funksjonshemmede.

Sak 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Følgende ble valgt: dirigent: Arild Øvrum, sekretær: Bjørn Hjelle, til å underskrive protokollen:  Jørgen 

Aga Jørgensen og Jonas Hilmo.

Sak 4. Behandle idrettslagets årsmelding

Årsmeldingen ble godkjent med følgende bemerkninger:

1. Vi hadde i 2009 ca 120 personer på nybegynnerkurs. Styret ble anmodet om å arbeide aktivt for 

å få disse til å bli medlemmer slik at de fortsetter å klatre etter kurs.

2. I avsnitt om økonomi, under «Tilførte midler til TKK i 2009» mangler tilskudd til klatring med 

innvandrere (25 000) og beløpet vi får for klatring med Utekontakten skal være kr 70 000.

3. En del mindre skrivefeil må korrigeres.

4. Endelig årsmelding legges ut på klubbens hjemmeside.

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Regnskapet ble godkjent og økonomien i klubben er svært god.
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Opplysninger fra styret vedrørende regnskapet:

• Klubben har de siste årene engasjert Visma til å føre regnskapet. Det meste av jobben har 

imidlertid blitt gjort av klubbens egen kasserer. Det er derfor bestemt at vi fra årsskiftet fører 

regnskapet selv, i anskaffet regnskapsprogram.

• Vi får mye støtte fra kommunen til ulike klatreakvititeter. Det er behov for å spore hvordan 

disse midlene disponeres. Dette vil bli enklere når klubben fører regnskapet selv. 

• Klubbens driftsinntekter har økt fra 670 000 til 748 000, men vi vet for lite om hvilke aktiviteter 

som øker.  Styret i klubben er i dialog med tennisklubben for få til at det slås inn i 

kassaapparatet om det betales for klatring, buldring, lån av utstyr, osv, slik at vi kan få 

nødvendig innsikt i dette.

• Hytta bør tas inn i balanseregnskapet som en eiendel. 

• Klubbens revisor har en del innspill til klubben, se eget vedlegg fra revisor.

Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker

Innkomne saker: 

Sak 1: Utbygging av buldreveggen

Eskil presenterte planen for utvidelse av buldrerommet. Med utvidelsen vil buldrerommet bli 

omtrent dobbelt så stort som i dag. Noe arbeid må gjøres av innleid hjelp, men det må også 

gjøres en stor dugnadsinnsats. Utvidelsen av buldrerommet vil koste ca kr 200 000.

Kommentarer fra årsmøtet:

• bør gjøre noe med ventilasjonsanlegget, for det er ofte svært dårlig luft i buldrerommet

• utvidelsen medfører ingen ekstra binding til tennishallen

• utvidelsen sees som et strakstiltak for å imøtekomme den økte interessen for buldring, 

og skal ikke legge demper på arbeidet for å skaffe klubben en ny og større klatrehall

• det vil bli en to ukers byggeperiode der arbeidet gjøres av et innleid selskap. Deretter ca 

åtte uker dugnadsarbeid. Forhåpentligvis kan arbeidet starte i slutten av mars.

Forslag til vedtak:
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«Årsmøtet gir det nye styret fullmakt til å investere kr 200 000 i utvidet buldrerom i 

tennishallen. Årsmøtet gir videre styret fullmakt til å reforhandle leieavtalen med TTK for å få 

nødvendig tillatelse til utbyggingen. Utbyggingen vil skje i henhold til plan fremvist på 

årsmøtet 8. mars 2010.»

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

Sak 2: Hønnørbillett og ledsagertilgang i klatrehallen.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 3: Årsfest

Forslaget ble enstemmig vedtatt. Styret får i oppgave å utnevne festkommitè, og forøvrig 

bestemme rammer for festen. En mulighet er å arrangere fest i forbindelse med innvielse av det 

nye buldrerommet.

Sak 7. Fastsette medlemskontingent

Ingen endringer i medlemskontigenten.

Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett

Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

Sak 9: Foreta følgende valg

a) Leder og nestleder

b) Styremedlemmer og varamedlemmer

c) Revisorer

d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet

f) Valgkomité

Valgkomité har vært Anne Fyhn og Birgit Berg Nesheim. Følgende valg ble foretatt:

● Thomas Meling ble valgt som leder for styret. Eskil Selvåg ble valgt til nestleder.

● Følgende styremedlemmer ble valgt: Martine Amalie Myreng, Jeanette Skoglund, Jens Henrik 
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Hammerås og Are Mellem.

● Som varamedlemmer ble valgt: Mia Berg Hammervoll og Jonas Hilmo.

● Revisor Lars Småbakke ønsker ikke å fortsette som revisor, styret får i oppgave å velge revisor 

for 2010.

● Styret velger selv representanter til ting og møter.

● Arild Øvrum og Stian Kogler ble enstemmig valgt til ny valgkommité.

Andre saker som kom opp på årsmøtet

1. Det ble reist spørsmål om det var planer om å utbedre inngangspartiet til tennishallen slik at det 

ble lettere for funksjonshemmede å komme inn i hallen. Styret svarte at dette blir diskutert med 

tennisklubben. Årsmøtet er enig i at styret skal arbeide for å etablere adkomst for 

funksjonshemmede.

2. Det nye styret bes om å sørge for at klubben oppfyller kravene som stilles for å kunne motta 

grasrotmidler.

Referent: Bjørn Hjelle

Rett protokoll bekreftes: 

Jørgen Aga Jørgensen: sign.

Jonas Hilmo:  sign.

Bekreftet av det nye styret: 

Thomas Meling sign.

Eskil Selvåg sign.

Martine Amalie Myreng sign.

Jeanette Skoglund sign.

Jens Henrik Hammerås sign.

Are Mellem sign.
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