
Referat fra styremøte LTK 24.mars 2022
Til stede: Nytt styre. Eline, Malin, Friedrike, Marthe, Magnus og Emil, og Martin på Teams.

Hva har skjedd siden sist:
- Antall registrert i klatrehallen mars: 617 stk (135 med vipps). Hallen stengt fra

21.mars. Tror det er litt svinn på antall på listene. Flere som har betalt enn de som er
på lista.

- Antall registrerte medlemmer 22.mars: 410. Ikke betalt: 72 stk.
- Antall sesongkort: 199 stk
- Barneidrettskolen fra Svolvær var innom onsdag 16.mars med 15 unger. Og skal

onsdag 20.april fra 17-18. Marthe tar det sammen med en til. Ansvarlig:
Stian-Lorentzen-Oftedal, 97513732.

- Har vært Brattkortkurs 12. og 13.mars (Friedrike og Harald) med 10 deltakere.
- Lofotfishing. Hallen stengt for messe, 21.mars til 5.april. Dugnad 20.mars alle

tjukkaser og matter søndag ryddet, 8 stk på dugnad. Kaller inn til ny dugnad onsdag
6.april. Folkehøgskolen har lovt å stille opp. Magnus kaller inn til dugnad. Alle stiller
på dugnad. Autobelay er tatt ned og sendt til årlig service.

- Årsmøte avholdt tirsdag 15.mars på Arbeideren. 22 møtte opp. Bilder fra nye
bestigninger av Jarl og Sigrid.

- Alle papirer må sendes inn til Klubb adm og Brønnøysundregisteret innen 30.april.
Marthe ordner.

- Årsmøte Vågan idrettsråd 6.april klokka 18.00. Marthe drar
- Klatreting i Tromsø 22.-24.april. Marthe drar

Sak 1: Organisering av det nye styret.
Hvem gjør hva: Fordelt ansvarsområder. Excel.
Rydde opp i drive dokumenter og sortere etter ansvarsområder. Marthe ser på saken
Legge inn nye styremedlemmer og fjerne gamle styremedlemmer på nettsiden. Marthe
Marthe: Ungdomsklatring, Kontakt utad, Styremøter, Referater og dokumenter, epost og

nettsiden.
Malin: Signering i nettbank, Vaktlister, Opplæring av nye vakter, oversikt ruteskruing

Martin: Signering i nettbank, Økonomi, Postkasse Kiwi
Magnus: Ruteskruing, Vedlikehold av klatrefelt ute, Organisering av dugnad i veggen
Klaus: Medlemsansvarlig, klubb adm, nettsiden?
Emil: Vedlikehold av klatrefelt ute, Polarcup, Arrangementer
Friedrike: Barneklatring, Kurs, Utstyrsansvarlig, Polititattestansvarlig og trenertestansvarlig
Eline: Flyktninggruppe, Polarcup, Arrangementer, Besøksstatistikk

Settes til andre: HMS (Joakim), Innkjøp og nettsiden (Jan Erik)
Saker nytt styret tar tak i:

● Skrive på norsk kontonummer på prislista. Malin
● Se på vaktordningen og opplæring av nye vakter. Lage ny vaktliste. Malin snakker

med Charlotte
● Nyhetsbrev på mail? Kurs, dugnad info på mail? Lage et nyhetsbrev etter hvert

styremøte. Eline.
● Plakat om kurs i hallen. Friedrike.



● Når skal vi ha inn eksterne rutesettere som skrur store deler av veggen? Magnus
snakker med ruteskruergjengen om hva de tenker.

● Forslag om å endre måten å registrere antall folk i hallen. Se på muligheter her som
gjør det vanskeligere å ikke skrive seg opp og lettere og raskere å registrere. Martin
og Magnus ser på løsning her.

● Må legge inn kurs på Vipps. Martin
● Lage en mappestruktur på mail slik at Marthe som leser mail kan legge i mappe til

Klaus som er medlemsansvarlig. Marthe
● Fakturere firma til Klaus for klatring. Martin
● Må få orden på hjemmesiden: Legge inn referater fra styremøter. Marthe
●

Sak 2: Brattkortkurs
Satt opp kurs i april, mai og juni i vår. Var et kurs i februar og et i mars. Se på hvordan det blir
med påmeldinger.
Holder kanskje med 3 kurs på høsten og 3 kurs på våren. Og heller sette opp flere ved
behov.

- Må kjøpe inn nye assisterte (geometriske) taubremser, og kaste de gamle
taubremsene. Jan Erik kjøper inn.

Sak 3: Utvidelse av klatreareal
Møte med KIL tirsdag 29.mars klokka 19.00. Marthe og Magnus drar.
Innspill skal til kommunen innen 30.april. Snakk med Roger om hva som må være med her.
Buldreanlegg på 150 kvadrat i 2 etasjer.

Må følges opp videre:
- Fra NKF: Har trenerne i klubben gjennomført trenerattesten? Dette gjelder alle som

jobber som instruktør/trener for barn og unge, uansett om de har trenerutdanning eller
ikke. I systemet har klubben også mulighet til å registrere fremvist politiattest (se
punktet over). Klubben går inn og godkjenner de trenerne som har gjennomført, og vil
da få en fullstendig oversikt over alle sine trenere. Friedrike,

- Oversikt av alt som har søknadsfrister. Lage et årshjul.
- Når vil vi ha Polarcup?
- Ha inn en representant fra folkehøgskolen av og til på styremøter til høsten?
- Leiekontrakt med Vågan kommune i hallen. Forsikring på alt vi eier.
- Rutesetterutdanning i NKF. Burde vi utdanne noen av våre?
- Aktuelt å søke om å få ha en norgescup i klatring neste år som et samarbeid med

Vest-Lofoten klatreklubb?
- Mentorordning for ungdom?
- Se på priser på leie av hallen. Neste møte
- Ha kurs inne til ute i vår?
- Kameratredningsworkshop
- Årsfest i Pinsesamlinga på Kalle. Festkomiteen jobber med planlegging.

 

Dato neste styremøte: Torsdag 21.april klokka 19.00 hos Marthe


