
protokoll — Ekstraordinært årsmøte

Dato: 25. mai 2018
Kl.: 18:00 - 20:00
Sted: Kongensgate gate, Ålesund

Saksliste:
1. Godkjenne Stemmeberettigede:

9 stemmeberettigede tilstede.

Klatreklubben Ålesund

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden:
Ingen kommentarer på innkalling, saksliste og forretningsorden.
Godkjennes av årsmøte

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokoll:
Dirigent: Ola Roalkvam
Referent: Kristin Anholt
Medlemmer som skal undersrkive protokoll: Roger Rusten og Marius
Myskja

4. Vedta budsjett:
Forslag til budsjett er sendt ut til alle medlemmer i forkant av ekstra ordinært årsmøte.
Klatreklubben Ålesund har ca 700 000;- på sparekonto og 100 000,- kr på brukskonto
pr. dags dato. Styret i Klatreklubben Ålesund har budsjettert med et underskudd i 2018
på 108.232,-.
Dette underskuddet gjelder:

Innkjøp av 2-3 autobelay

Reklame for Klatreklubben Ålesund på baksiden av Tommy Skeide sin nye
klatrefører (20.000,-).

Styret i Klatreklubben Ålesund mener at dette kan bidra til økte inntekter på lengre
sikt. Klubben har behov for å øke inntektene da de faste utgiftene øker.

Ingen kommentarer til budsjettet. Dette godkjennes av alle
stemmeberettigede. Budsjett: godkjent.

5. Kort informasjon prosjektet med ny hall:
Det ser ikke ut til at det blir et aksjeselskap. Fylket vil stå for byggingen og vi vil bli
leietakere. Det blir ikke aksjeselskap.
Pr. i dag har Møre og Romsdal fylkeskommune byggestopp pga. Store utgifter. De må
prioritere prosjekter. Denne hallen står på topp 3 listen over fylkes prioriteringer. 18
og 19.06.18 skal fylket vedta prosjekter. Før dette vet vi ikke hva som vil skje videre



med byggingen. Dersom det blir vedtatt kan det ventes ca 1 år på prosjektering og ca I

år på byggeprosessen. Dette vil si at bygget tidligst er ferdig i 2021.
Ålesund kommune står som garantister for Klatreklubben Ålesund 1 år. Hvis vi ikke
betaler vil vi bli slått konkurs.

6. Informasjon om hva Klatreklubben Ålesund vil fokusere på i 2018/2019:
Startet opp med felles uteklatring. Håper medlemmer liker det. Håper det
vil bidra til klubben.

Flere sosiale arrangement.

Mer kurs.

Få opp et trivelig plass, ha fokus på miljøet.

Håper daglig leder vil ti opp aktivitet på dagtid.
Prøver på nye samlinger til høsten.

Fra høsten: abasadørklatring. Tiltrekke nye medlemmer.

Dersom medlemmer har forslag må dette meldes inn til styret i Kletreklubben.

7. Åpne for innspill fra medlemmer. Hva ønsker de at skal skje fremover?
Ingen innspill.

8. Eventuelt:
Omskruing: Det er budsjetterer med omskruing 4 ganger i året. Bra

dugnadsånd ved forrige skuring. Mye studenter som bidro.

Innfører studentpriser: fra 1. juni 2018.
Halvårskort vil kunne overlappe litt på sommertid.

Innspill fra medlemmer: Bra tiltak med uteklatring, veldig positiv til dette.

Dugnad i juni: bedre bolter på felt på valderøya.

Bolting: Hvordan går en fram for å boltet en rute. Ønsker ikke at det

boltes i "hytt å pine". Ta kontakt med styremedlem David ved ønske om

bolting; skruing inne, vakter.

Referent: Kristin Anholt

Signatur medlemmer

Dato/sted

Roger Rusten

Dato/sted

Marius Myskja


