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Styrets arbeid

Styremøter
Antall styremøter og antall saker
Spesielle oppgaver
Styret hadde flere store oppgaver i året 2017, de fleste i kulissene.
Den viktigste saken for klubbens medlemmer har vært å få tilgang til klatrearealet utenfor
Sparebanken Møre Arenas åpningstid, hele året. Dette skulle i utgangspunktet være klart
tidlig 2017, men på grunn av et ekstra krav om eget toalett inne på klatreområdet dro det ut
i tid. Dette medførte en hel mengde ekstraarbeid med bygging og organisering og er direkte
årsak til et dårlig økonomisk resultat i klubben. Det har vært såpass etterspurt av våre
medlemmer og vil være et viktig bidrag til rekruttering, at vi bestemte oss for å ta kostnaden
med etablering av toalett. Ved hjelp av Guido Enoksen og hans tilknytning til Caverion fikk vi
tillatelse til å utføre mye av rørleggerarbeidet på dugnad.
Forholdet til vår utleier har bedret seg betraktelig. Vi møter mye godvilje og får kontinuerlig
forbedret våre fasiliteter i hallen. Nå gjenstår det å finne en løsning på avsperring mot
klatreområdet som tilfredstiller klubben. Et vedvarende problem er uvedkommende som tar
seg inn i klatrearealet når det arrangeres cuper i hallen. I tillegg opplever klubben sabotering
av avsperringen mot fotballarealet av hallens leietagere, dette fører naturlig nok til en hel
masse ekstraarbeid for oss. Vi har hatt et møte hvor en representant for fotballkretsen var
innom og vi forsøker å finne en løsning for alle parter.
Regnskap. I forbindelse med at klubben har begynt å gå vekk fra kontanter og over til
digitale betalingsløsninger valgte vi også å endre regnskapsprogram. Valget falt på Visma
eAccounting siden dette kunne integreres mot bank, izettle, vipps og NIF sitt
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medlemsregister. Det ble veldig undervurdert hvor tidkrevende det er å sette opp et
regnskapssystem og med fasiten i hånden kan vi si at arbeidet burde blitt satt vekk i sin
helhet på begynnelsen av året. Arbeidet har blitt ytterligere vanskeliggjort av
egenfratredener i styret og klubbens signaturbestemmelser. Se egen sak om dette.
Skjonghellaren. Etter iherdig innsats og mange gode argumenter fra aktive klatrere, ble
dessverre søknaden vår avslått av Kulturdepartementet.
Barnegruppa
Barnegruppa har ikke hatt økning på medlemstallet.
Mandagen var stabil med høy aktivitet. en god del ble med videre da vi
flyttet på gruppene for å fordele de som har utviklet seg fra ren
nybegynner til begynner å få det til. I løpet av året har noen få også
utviklet kunnskap til å begynne i en nyutviklet ungdomsgruppe (Høst
2017)
Onsdagene har vert litt sviktende, derfor har vi, kuttet ut en gruppe (
de minste barna), men dannet en ungdomsgruppe som Jenny leder. Flere av
de som var med på de første sesongene har flyttet over til denne
gruppen.
(Det som kan forbedres, er tidligere markedsføring, oppstart før andre
sporter, tilrettelagt topptau-kurs for foreldrene, flere trenere å
fordele lasten på.
Ruteskruing
Det er bygd en ekstra led-linje i kursveggen. og det er satt opp en ny
lyskaster i taket for å lyse opp barneområdet.
Vi har hatt et stort budsjett for innkjøp av grep, planen har vert å
kjøpe inn en hel serie av 1 farge, slik at det ikke er flere
konkurrerende nyanser innen fargen. Pr dags dato har vi opp til 4
nyanser på en farge. Håper dette systemet blir fortsatt da det er
langsiktig arbeid å få dette til.
Fokus er å ha nok "gode" grep til å fullføre en linje. Det har også
vært fokusert på finger ergonomi og kvantum. Det har også vert kjøpt inn
moduler.
Bak hovedveggen er det flere kasser med kasserte grep.( ute på en av
øyene er det en fritidsklubb drevet på frivillig basis, som har ønske om
å arve grep, dette er vedtatt på et styremøte som ok) vi venter på at de
skal sette i klomuttere før vi leverer ut grepene.
Det er utarbeidet en føringsmal som er vedtatt på styremøte, der veggene
skal skrues etter et system. (er postet i ruteskruergruppen på Facebook)

3

Aktiviteter
Samlinger
Romsdalssamling 12.-14. mai
Arrangert sammen med Sunnmørsk klatreklubb. Fint vær og om lag 40
deltagende. Arrangert quiz på kvelden i påskelabyrinten stil.
Buldretur til Flø, 9.-11-juni
Litt dårlige meldinger gjorde det til en lørdag-søndag-tur. Om lag 20
deltagende totalt, inkludert dagstur. Kun 7-8 overnattende.
Mini St.Hans i Daudmansshola 24.juni.
Filming med Norsk Tipping – ble vist i forbindelse med lottotrekkning i
høst.
Klatrepils med Quiz på Hoffmann 18.oktober – over 30 frammøtte
Konkurranser
Arrangerte første konkurranse i regional klatrecup Møre og Romsdal
18.november i Sunnmørshallen. Cupen er en nyvinning som gutta i
Moldeveggen har vært primus motor for å dra i gang, får sponset
midler for å arrangere. Asgeir og David ansvarlige for konkurransen i
Ålesund. Over 100 deltagere (!) og god stemning under konkurransen.
Leide inn ruteskruer fra Polen, men gjorde også mye på dugnad (se
under), samt at vi fikk sponset mye utstyr (lyd, lift premier, gavekort)
på verdi av ca 35000,-.
Når vi får delt midlene fra Moldeveggen så kommer vi til å tjene
penger på ha arrangert konkurransen. Bør bli årlig tradisjon
Dugnader
Mye har skjedd i hallen i år:
-

-

Skrudugnad for buldreveggen 25. januar. Om lag 10 deltagende
Diger dugnad, 21.juni. .20-25 frammøtte
o Ny inngangsdør – nøkkelbrikke
o Nye støtmatter og dekke
o Bytting av slynger til wire-slynger i hele veggen
o Toalett og vask
o Bedre avskjerming av vårt område
Skru ned, vaske og skru opp ruter i forbindelse med regionscupen (10.11.november)
o Om lag 350-400 dugnadstimer i forbindelse med arrangementet.
Samlet har klubbens medlemmer (inkludert klatrevakter) levert i
overkant av 1.400 timer med dugnad. Det ble gjort forsøk på å
dokumentere timer, men alt er dessverre ikke nedskrevet.
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Medlemstall

Medlemsoversikten må vise aktivitetstall 1i ulike grupper i laget (eks
fotballgruppa, turngruppa osv.). Lagets totale medlemstall 2må også framkomme.
0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

26 år og
eldre

Totalt

Kvinner

1

39

12

9

110

171

Menn

2

31

19

23

233

308

Totalt

479

Årsregnskap
Se vedlegg
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