
Referat årsmøte i Klatreklubben Ålesu nd, 28.02.2012.

Det var 23 deltakere på årsmøtet.

Punkt under refererer til saksliste.

1. De stemmeberettigede godkjent.
2. Innkalling, saksliste og forretningsorden gcdkjent.
3. Anders Ramstad valgt til dirigent. Anders pekte ut Arve Kylling til sekretær. Ivar Cock-

Olsen og Bjørn Tore Nystrand utpekes til protokollunderskrivere.
4. Tommy Skeide leste årsmelding. Godkjent.
5. Organisasjonsplan ble presentert. Positivt mottatt. Følgende kommentar/forslag ble framsatt:

a) Kristian Sørensen ønsket at alle meldinger fra Klatreklubben skal fremmes på

www.klatreklubben.no og ikke kun på fiesboka. Kommentar tatt til etterretning.
b) Emil Bråten etterspurte instruks for kursansvarlig. Ander Ramstad fremmet forslag om

kurskomite og Tommy Skeide fremmet forslag om opplæringskomite. Ivar Cock-Olsen
foreslo at styret justerer organisasjonsplan ved behov. Dette ble vedtatt.

6. Innkomne forslag og saker ble behandlet som referefi i punktene under.

7. Forslag til nye vedtekter var vedlagt saksliste. De gamle vedtektene var tapt og
Klatreklubben ble av Klatreforbundet anbefalt å lage nye. Mal fra Idrettsforbundet var fulgt.
Ivar Cock-Olsen hadde følgende forslag til endringer:
a) $ 1 : Uklart om klubben er <frittstående>. Vedtak om at $ I blir stående som er.

b) $5: Det ble noe diskusjon om vedrørende innkalling til årsmøte. Ivar-Cock Olsen mente

ordlyden var feil i utsagnet <direkte til medlemmene ved kunngjøringpå klubbens
hjemmesider>. Kristian Sørensen mente at det var for kort tid (en uke) fra innkalling til
saker måtte være innmeldt til styret. Tommy Skeide foreslo at årsmøte innkalles med fire
ukers varsei. Dette bie ve<itatt. Viciere foreslo lvar Cock-Olsen følgende: Årsmøtet
kunngjøres på www.klatreklubben.no, med oppslag ved klatreveggen, og på e-post til de

medlemmene som klatreklubben har slik adresse på. Dette forslaget ble vedtatt. Ivar Cock-
Olsen stilte spørsmål om hva som skjer ved stemmelikhet. Enighet om at avstemming
beholdes som er og at ved stemmelikhet tas sak eventuelt opp på neste årsmøte.

c) $6.10e kolliderer med $10. Forslag om å stryke $6.10e vedtatt.
d) $11. Forslag om å stryke siste setning iparagraf $11 vedtatt.
e) $9 Etter noe debatt ble det vedtatt å endre ordlyden i $9 til følgende: <Et medlem som

gjentatte ganger har oppført seg uhøvisk kan bli suspendert eller ekskludert. En slik
avgjørelse krever 213 flertaII i styret. Et medlem som blir suspendert eller ekskludert kan

anke saken inn for første påfølgende å,::smøte, der saken blir avgjorl med simpelt flertall.>
8. Kristian Sørensen informerte om sitt forslag om klatrefelt ute. Forslag om innkjøp av to

driller vedtatt. Resten tas til etterretning.
9. Kristian Sørensen informerte om innevegg. Det ble noe diskusjon om kompensasjon til

ruteskruere tilhørende Klatreklubben Ålesund. Det ble vedtatt at styret kan gi kompensasjon
mot søknad.

10. Behandlet under punkt 9.

1 1. Regnskap 2012 godkjent.
12. Vedtatt at kontingent beholdes på 200 kr.
13. Valgkomiteen ved Kristian Sørensen la fram sitt forslag. Følgende ble valgt:
Styre:

Leder: Tommy Skeide
Nestleder: Bjørn Tore Nystrand
Sekretær: Andre Magnussen
Kasserer: Ann-Kristin Våge
Utleieansvarlig: Erik Hildrestrand



Styremedlem (leder innekomite): Aksel Holm Jensen

Styremedlem (leder utekomite): Anders Ramstad
Styremedlem (leder PR, sosialt & turkomite): Anne Grethe Eithun

Valgkomit6:
Kim Amund Utseth
Jonas Drabløs
Anniken Huse

Kontroll av regnskap:
Johnny Dal Nord Jensen

Arve Kylling
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