
Saksliste styremøte LTK Tirsdag 1.februar 2022
Til stede: Alle

Diverse. Hva har skjedd siden forrige styremøte:
- Antall registrert i klatrehallen: 703 stk i januar
- Antall medlemmer: 427 stk og årkort: 185 stk
- Eline var på møte med familieenheten. Ønsker å få inkludert flere av flyktning barn-

og ungdom i idretten i Vågan. Eline har tatt ansvar for 4 stk jenter (12-16 år) annen
hver tirsdag 1,5 time. Henter dem og har dem i hallen. Mål å få dem som en del av
ungdomsgruppa etter hvert, og tar Brattkortkurs. Eline ser på mulighet til å søke
midler til gruppa.

- Regler for hvor små unger som kan bruke autobelay, Charlotte ser på dette.
- Regel på at barn under 12 år skal være i oppsyn av voksne. Kan ikke være alene i

klatrehallen. Sjekk hva som ligger av plakater/seil som allerede ligger i hallen.
- Purre på tilbud på egen belysning på vår del av veggen. Snakk med Vågan elektro.

Martin.
- Satt opp to Brattkortkurs. Et i februar og et i mars. Er dette nok? Vente å se når disse

er avholdt hvordan interessen er.
- Marthe har kontakt med VPG for å sende ut ny rabattkode til alle medlemmer som

har betalt.

Sak 1: Evaluering av Polarcup
- Polarcup ble avholdt lørdag 22.januar for de som var under 20 år.

Under 9 år: 7 stk
9-10 år (skal ikke rangeres): 12 stk
11- 12år: 10 stk
13-15 år: 17 stk
16-19 år: 17 stk
Totalt 63 deltakere. Mange fra Bodø og Tromsø.

Magnus hadde ansvar for å organisere nedskruing og vasking av tak. Må sørge for at vi har
tilgang på sikringsskap og rett kurs til å drive lift og høytrykkspyler. Fungerer best med
vasking av tak med høytrykkspyler, effektivt. Kjøpe egen til klubben. Bruke garderobene med
varmtvann på vinter. Bra med folk på dugnad, 50-60 stk til sammen.

Husk å passe på at det er nok folk på dugnad på fredag kveld før Polarcup og på lørdag.
Martine og Eline hadde ansvar for klargjøring og gjennomføring av polarcup og premier.

Fungerte veldig bra med kafe med kaker/rundstykker og foreldre som var vakt i kafeen.
Martin og Kristin hadde ansvar for organisering av kafe. Solgte kake/rundstykker: 208 stk,
brus: 65 stk (manglet brus på slutten).

Har fått veldig bra tilbakemelding på at foreldre og barn er fornøyd med miljøet i klubben.

Økonomi: Påmelding: 6000 kr og får 10 000 kr hos NKF. Tok inn ca 2-3000 kr på kafe?
Solgte 27 gensere.



Hadde filmvisning, pizza og brus på kvelden i hallen. Ta litt mer enn 100 kr i per pers for å få
dette til å gå opp. Hadde 13 pizza på 32 personer. Litt mye.

To lifter til nedskruing, men MÅ ha to personer til å skru opp veggen igjen. Er for stort anlegg
til at en person skal skur alt. Totalt ca 35 ruter, og 18 bulder. Litt skruing av lokale klatrere.
Har ikke fått skrudd opp resten av veggen.
Ruteskruer fra Bergen, Pierro. Bra nivå og ruter på det som var høyt nivå, litt kjedelige ruter
på det som er lett. Savner flere harde ruter. For lett de 3 første metrene fordi veggen er så
kort.
Hadde ruteskruerkurs for 8-10 stk i klubben den første dagen. Bra å få kompetanse i
klubben. Charlotte hadde ansvar for å følge opp ruteskruer. Ruteskruer bodde hos Charlotte
og Joakim. Fungerte fint.

Narvik vil kjøpe de gamle takene våre. Martine og Magnus ser på dette.

Husk å alltid kjøpe 8 nye tau før Polarcup, Ha 16 stk på Polarcup, og kaste 8 gamle etterpå.

Sak 2: Økonomi
Martin lager nytt opplegg på vipps med betaling på vipps-handlekurv.

Mye utlegg i forbindelse med innkjøp av tak, premier, verktøy og ting til skruing. Pluss
ruteskruer og reise til ruteskruer.
Regnskapet er ikke helt ferdig, men ser ut til at vi hadde et overskudd på ca 200 000 kr i
2021.
Har ca 500 000 kr igjen av lånet.
Har ca 300 000 kr på konto.
Martin lager forslag til budsjett for 2022, og setter av mye til ruteskruing og tak.

- Sjekke opp om det er aktuelt å kjøpe inn en ekstra autobelay. Sette opp en til på
nyveggen?

Sak 3: Innkjøp av nytt utstyr
- Innkjøp av nye sko. Har 84 per sko. Hva må kjøpes? Kjøpe madrock Admadrillo (type

utleiesko). Ta dette til høsten. Kjøpe 4 par i str 40-43 og 4 par i str 35-37.
- Må kjøpe 4 stk kroppsseler til barn og 2 til voksne.
- Kjøpe 8 nye tau. Nå eller til høsten? Kjøpe alltid 8 nye før Polarcup, Ha 16 stk på

Polarcup, og kaste 8 gamle etterpå.
- Kjøpe 10 slynger (til fast montering i veggen) og emaljunger. Jan Erik kan bestille.

Sak 4: Årsmøte
- Sette dato for årsmøte. Tirsdag 15.mars klokka 18.00. Spørre på Arbeideren.

Magnus hører med Jan-Åge. Ha et foredrag etterpå. Hvem kan ha foredrag? Martine
hører med Sigrid og Jarl. Eventuelt foredrag om Storemolla?

- Marthe sender ut innkalling på mail og legger ut på facebook og hjemmesiden når
dato er avklart.

- Hvem er på valg og organisering av nytt styre med arbeidsoppgaver. Marthe, Kristin,
Martine og Marie er på valg.



- Martin og Marthe lager en oversikt over det som ligger som styres oppgaver.
- Kontakte valgkomite og kontrollkomite. Jan Erik, Jarl og Unn. Marthe snakker med

dem om hvilke oppgaver de har.

Sak 5 : Ruteskruing
- Legge føringer for skruing av ruter og bulder i forhold til betaling. Ruteskruerne får

betalt ca 500 kr per rute på ruter med litt nivå. Barneruter går fortere, så ca 300 kr per
time. Også på bulder. Martin lager et enkelt skriv av hvordan de skal få penger.

- Ruteskruergjengen (Martine og Magnus følger opp dette) prøver å lage en oversikt
over hvor mye som bør/skal skrues i løpet av året. Også av profesjonelle. Husk å
legge lift og reise til skruere inn i budsjettet.

Sak 6: Diverse
- Friedrikke skal på trener 1 kurs i Bodø og lurer på om LTK kan gi støtte. Vedtatt at

LTK betaler kursavgift på 1500 kr.
- Markus Wegge skal ha aktiviteter for ungdom i vinterferien, og vil ha med

klatreklubben en dag. 3 timer en dag. Instruktører får betalt 300 kr timen.
- Hvordan kvitte oss med søppel fra hallen. Kan bruke kontaineren utenfor hallen, men

få en egen nøkkel til denne fra Vågan Eiendom. Marthe purrer på Geir.
- Hvordan unngå at alle bruker vår inngang? Henge opp plakat om at inngangen kun er

for klatrere, Eline.
- Marthe skifter kode på døra onsdag, og sender ut til kodeinnhaverne.
- Mange som vil ha kode. Sette en dato for ny kodetilgang, men må presisere hvilke

regler som gjelder. Trenger folk til barneklatring. Sette en ny regel om at det er en
forutsetning at du har vært aktiv i klubben og hallen en stund. Marthe ordner.

- Bjelle som du kan ringe på vakta?
- Magnus lager googleformskjema som alle vaktene må svare på før de får ny kode.

Saker fra tidligere:
- Infoskriv til skal ut til barne- og ungdomsklatring. Marthe og Kristin.
- Priser: Skal barn få klatre gratis med betalende voksen? Må være medlem?
- Oversikt av alt som har søknadsfrister. Burde ha et årshjul.
- Ta kontakt med banken 68 grader nord om eventuelt om spons til nye prosjekter.

Hvilke prosjekter?
- Søke midler:
- https://stipendportalen.no/utlysing/4536 Aktivitet barn og unge. Frist 15.februar

Dato neste styremøte:

Mandag 7.mars klokka 19.00

https://stipendportalen.no/utlysing/4536

