
Til medlemmer i Lofoten Tindeklubb

Svolvær ….mars 2022

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Lofoten Tindeklubb 2022

Styret viser til innkalling til årsmøte 9.februar 2022 på facebook og mail til alle medlemmer.

Årsmøtet avholdes tirsdag 15.mars 2022 klokka 18.00 på Arbeideren i Kabelvåg.

Under følger saksliste for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Velge dirigent

Sak 3: Velge protokollfører

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5: Godkjenne innkallingen

Sak 6: Godkjenne sakslisten

Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og kontrollutvalgets

beretning.

Sak 9: Behandle forslag og saker

9.1 Strategi for videre klatreanlegg.

9.2 Hvordan rekruttere trenere til barne- og ungdomsklatring?

9.3 Vedtak fullmaktsmatrise.

Sak 10: Fastsette medlemskontingent 2023. Forslag fra styret er å beholde medlemskontigenten på

100 kr, men å innføre familiemedlemskap for 300 kr for barn som bor hjemme.

Styret foreslår at det gis fullmakt til styret til å fastsette treningsavgiften som ikke har vært økt på

mange år. I utgangspunktet tenker styret å beholde dagens avgift, men at det kan være

aktuelt med en liten økning til høsten hvis vi styret ser at vi bør gjøre større investeringer.

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 12: Foreta følgende valg:

13.1 Nytt styre

13.2 Kontrollutvalg:

- to medlemmer

- varamedlem

13.3 Valgkomité:

- leder

- medlem

- varamedlem

Vedlagt følger følgende dokumenter:
- idrettslagets årsberetning
- Regnskap i revidert stand
- Kontrollkomiteens beretning
- Forslag og saker
- Styrets forslag til budsjett
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- Valgkomiteens innstilling og Styrets innstilling til ny valgkomité

Ved spørsmål om årsmøtet, kan leder i Lofoten Tindeklubb Anne Marthe Limstrand kontaktes på ,

marthe.limstrand@gmail.com eller 41146103

Med vennlig hilsen
Styret LTK

Forslag og saksinnlegg:

9.1 Strategi for videre klatreanlegg. Hva og hvor skal vi legge energien inn?

I 2021 ble det vedtatt av Vågan kommune at det skulle bygges et stort nytt klatreanlegg til rundt 30

millioner i forbindelse med bygging av ny fotballhall på Stranda stadion i Svolvær. Dette anlegget ble

senere utsatt på grunn av kommunens økonomi. Lofoten Tindeklubb kastet seg da rundt og fikk

utvidet klatreveggen i Kabelvåg med Kilterboard og 6 nye ledlinjer. Det totale klatrearealet ble da

nesten doblet. LTK har også hatt møte med Kabelvåg idrettslag om mulig utvidelse av klatreareal på

utsiden av hallen i Kabelvåg. Arealet det er snakk om er svært lite i forhold til hva som er

hensiktsmessig i forhold til ny klatrehall.

Klatreklubben må ta stilling til hvor vi skal legge ned arbeidet for videre utvikling av klatreanlegg,

9.2 Hvordan rekruttere trenere til barne- og ungdomsklatring?

Lofoten Tindeklubb har i dag 2 grupper med barneklatring (28 stk) og 1 gruppe ungdomsklatring (15

stk). Det har til tider vært vanskelig å få tak i trener til gruppene, og det har vært lange ventelister på

barneklatringen. Klubben har ikke hatt mulighet til å sette opp flere grupper ettersom det har vært

vanskelig å få tak i trenere. Hvordan kan klubben rekruttere trener, og hva vil gjøre det attraktivt å

være trener? Dagens trenere får gratis årskort.

9.3 Fullmaktsmatrise

Kommer

2

mailto:marthe.limstrand@gmail.com

