Årsmøte Kristiansund Fjellklubb
BYSTYRESALEN KRISTIANSUND RÅDHUS
REFERAT

28.03.2019

Sak 1. Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent.

Sak 2. Valg av møteleder og referent. Signatur av protokoll.
Vedtak:
Som ordstyrer ble Stig Kanestrøm valgt.
Som referent ble Mari Sandbakk valgt.
Til å underskrive protokollen ble Louise Garshol og Bernhard Kriegeskorte valgt.

Sak 3. Opptelling av stemmeberettigede
Det var 35 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet.
Vedtak: De stemmeberettigede medlemmene ble godkjent

Sak 4. Årsberetning 2018
Ordstyrer legger frem årsberetningen.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Sak 5. Regnskap og budsjett
Ordstyrer legger frem regnskapet.
Vedtak: Enstemmig vedtatt. Regnskapet for 2018 er godkjent og vil legges ut på klubbens nettsider
sammen med protokollen fra årsmøtet.
Møteleder gjennomgår budsjett for 2019.
Vedtak: Forslaget vedtatt med følgende endring: økning i budsjetterte inntekter fra
medlemsavgifter.

Sak 6. Valg av styre. På valg (for 2 år):
a. Valgkomiteens innstilling på huleansvarlig:
Mari Sandbakk
Vedtak: enstemmig valgt.
b. Valgkomiteens innstilling på nestleder
Bjørnar Lundberg
Vedtak: enstemmig valgt.
c. Valgkomiteens innstilling på kasserer
André Keane
Vedtak: enstemmig valgt.

d. Valgkomiteens innstilling på medlemsansvarlig
Maria Antonsen
Vedtak: enstemmig valgt.

Sak 7. Valg av komitéer
a. Valgkomiteens innstilling på hulekomité
Mari Sandbakk
Allan Øren Olsen
Per Ola Thingvold
Vedtak: enstemmig valgt.
b. Valgkomiteens innstilling på arrangementskomité
Torhild Camilla Uthaug
Kristin Hoem
Silje Aspaas
Vedtak: enstemmig valgt.
b. Valgkomiteens innstilling på turkomité
Cecilie Michelsen
Ronny Neergaard
Torje Østtun
Ingeborg Odland
Vedtak: enstemmig valgt.
c. Valgkomiteens innstilling på kurskomité
Jenny Bjørshol
Craig Reed
Bjørnar Lundberg
Vedtak: enstemmig valgt.
d. Valgkomiteens innstilling på utekomité
Ingar Hannasvik
Daniel Hansen
Per Ola Thingvold
Ole Marius Gaupseth
Maarten Seebolt foreslått som ekstra medlem.
Vedtak: enstemmig valgt.
e. Valgkomiteens innstilling på nyveggkomité
Stig Kanestrøm
Bjørnar Lundberg
Magnus Stokstad
Ivar Engdahl
Vara: Anna Ervik Johnsen
Vedtak: enstemmig valgt.

f. Valgkomiteens innstilling på valgkomité
Tonje Watten
Per Magne Bøe
Vedtak: enstemmig valgt.
Forslag:
Det forslås å opprette en konkurransekomité som skal undersøke muligheter for å arrangere
konkurranser lokalt, representere klubben i arrangementskomiteer andre steder, samt oppmuntre
til påmelding i konkurranser.
Følgende melder seg til konkurransekomitéen:
Ronny Nergaard
Bernhard Kriegeskorte
Vedtak: enstemmig valgt.

Sak 8. Nye vedtekter (lov for Kristiansund Fjellklubb)
Vedtak: vedtektene ble vedtatt

Sak 9. Orientering fra utekomitéen
Komitéleder Øistein Bjørhei orienterer.
Rebolting av ruter på Kvitnes vil skje i løpet av våren. Mye arbeid er lagt ned på øverfeltet i
Steinsvika – nye toppankre på toppruter og noe rebolting av ruter. Ekspansjonsbolter er brukt –
limbolter anbefales, spesielt på Kvitnes.
Arbeidet er kartlagt og gjort tilgjengelig for styret. Det oppfordres til å melde inn fremtidig
vedlikehold til utekomiteen.

Sak 10. Orientering om Nyveggprosjektet på Atlanten
Nyveggkomitéen ved Bjørnar, Anna, Magnus og Stig orienterer.
Status: Tomta sprenges nå. 2 mill er satt av til forprosjekt. Tidligst byggestart 2021 – avhengig av
at vi får midler.
Det foreligger ikke noe politisk vedtak, men både komitéen og kulturenheten oppmuntrer oss til å
fortsette arbeidet. Det blir viktig å legge press på politikerne.
Innspill: Det er mange som besøker Hula og det blir stadig vanskeligere å skru ruter der.
Forslag:
Knut Garshol, medlem av (tomte-?) og eiendomsutvalget tilbyr seg også å være en kontaktperson
opp mot kommunen. Det finnes muligheter for å jobbe enda mer politisk for å gjøre klatreidretten til
en prioritert idrett. Han synes fjellklubben bør delta i idrettsrådet.

Sak 11. Investeringer 2019
a. Oppgradering av innendørsanlegg.
Bjørnar Lundberg orienterer. Klubben ønsker å ta et veivalg og at det settes ned en
styringsgruppe som kan jobbe videre med ett av følgende alternativer.
b.

Alternativer:
1. Vedlikehold av Hula
2. Oppgradering av Hula
3. Nytt buldreanlegg i klubbens regi
4. Nytt buldreanlegg i samarbeid med kommersielle aktører
Forslag:
Vi bør vurdere å opprette ny dialog med Ishallen. De har tatt kontakt og har et område de kan tilby
klubben. Anlegget er allerede i drift med resepsjon og publikum. Det må være et premiss fra vår
side at det må være et lukket rom med oppvarming.
Innspill:
• Hvordan ivaretas sikkerheten i Hula med nytt låsesystem?
• Ønsker ikke buldreanlegg, men ny vegg. Viktig å vurdere muligheten fra Ishallen.
• Hvorfor kommer buldreanleggene på bekostning av klatrevegg?
• Hvorfor skal vi satse så mye penger på et lokale som allerede er for lite (Hula)? Vi er allerede for
mange.
• Det er en fordel å pusse opp Hula fordi vi kan få pengene av kommunen og trenger ikke
nødvendigvis investere. Hula kan utvides, og åpningstidene kan utvides for å spre aktiviteten.
• Uansett hva vi gjør, må vi lære oss å drifte anlegget på en god måte for å skape et godt miljø og
få flere besøkende. Åpningstidene bør utvides. Dugnadsarbeidet fungerer dårlig – ofte de
samme som møter opp. Vi bør ansette daglig leder. Klatresporten vokser, og vi henger ikke med.
• Vi må være forsiktige med å kommersialisere oss, da kan vi miste styringa. Demokratiet bør
ivaretas.
• Vi kunne ha spart en del dugnadsvilje om vi driftet Hula på en annen måte.
• De 600 000 kronene er vanligvis satt av til prosjektmidler. Har dere undersøkt om bruk av disse
stopper muligheten for en større klatrehall?
• Buldrehaller er mye billigere å bygge og drifte. Vi har muligheten til å klatre ute 8 måneder i året.
Kan være en god løsning å satse på buldring.
• En stor gruppe klatrer ikke ute – de trenger også et tilbud.
• Vi trenger en ansatt som holder Hula i stand.
• Vi bør stemme over summer som skal investeres.
• Det som blir bestemt her bestemmer videre retning for Buldrehallen. Om alt. 1 eller 2 blir
retningen, vil Buldrehallen bli realisert med andre aktører.
Vedtak:
Alternativ 2, oppgradering av Hula ble vedtatt som klubbens veivalg fremover. 27. Stemmer for
alternativ 2, 9 stemmer for alternativ 4.
Styret vil definere et budsjett og et mandat for arbeidsgruppa.
Følgende melder seg til arbeidsgruppe for oppgradering av Hula:
Bernhard Kriegeskorte
Joakim Bae
Maria Antonsen

Bård B. Sogge
Vedtak: enstemmig valgt.

Sak 12. Innmeldte saker fra medlemmer
b. Søknadsansvarlig
Foreslått ansvar: oversikt over tidsfrister og skriving av søknader.
Vedtak: Funksjonen vil fortsatt fordeles på styrets medlemmer
c. Moon-vegg og tjukkas
Vedtak: Forslaget vedtas, og klubben vil kjøpe inn ny tjukkas til under moon-board.

Sak 13. Innrapporterte mangler og skader
Null rapporteringer i 2018.

Sak 14. Eventuelt
• Ny klatrefører
• Faste klatretider i helgene
• Arrangement på G-sport 4. April
• Støvsuging og rydding av Hula

Sak 15. Turrapporter
Saken ble sløyfet.

