
Referat fra styremøte LTK Mandag 7.mars 2022
Til stede: Martin, Kristin, Magnus, Martine, Marie, Eline og Marthe

Hva har skjedd siden sist:
- Antall registrert i klatrehallen: 739 stk februar (103 med vipps). Januar 703 stk.
- Antall registrerte medlemmer: 418. Ikke betalt: 97 stk.
- Antall sesongkort: 198 stk
- Søndag 27. februar klokka 14-17. Åpen hall ungdommer i vinterferien. Karsten og en

kompis tok oppdraget. Bra besøkt.
- Søknad spillemidler utstyr er sendt. Totalt søkt om 232 249 kr i spillemidler utstyr.

Blant annet går Kilterboard, klatretak og tjukkas/fallmatter inn her.
- Barneidrettskolen fra Svolvær vil inn et par onsdager fra 17-18. Onsdag 16.mars og

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

- Har vært Brattkortkurs (Martin og Klaus) 8.og 10.febr med 8 deltakere. Nytt kurs 12.
og 13.mars

- Ny rabattkode er sendt medlemmene fra VPG.
- Har vært opplæring av 17 nye vakter, og kode er skiftet på døra.
- Martine møte med klatrebutikken i Henningsvær: Medlemmer får rabatt i butikken og i

nettbutikken deres. De tar inn utstyr og lager nybegynnerpakker.
- Det er skrudd en del nye ruter og buldre. Her kan enda mer gjøres. Planen er at det

skal være noen samlinger hvor det skurs hver måned. Magnus er sjef her. Lages en
oversikt over alt som er i hallen, og ruteskruerne skrur jevnlig det som trengs.

- Filmen «The Alpinist» ble vist på kino i Svolvær i februar med veldig godt oppmøte.

Sak 1: Klatretinget
Klatretinget i Tromsø 23-24.april. Hvem reiser: Marthe drar. Påmeldingsfrist 18.mars. Vi kan
sende to hvis vi vil, men greit å sende bare en.

Sak 2: Lofotfishing
Hallen stengt for messe, 21.mars til 5.april.
Må ryddes unna alle tjukkaser og matter søndag ettermiddag 20.mars. Kan settes på plass
onsdag 6.april. Organisere dugnad. Magnus kaller inn til dugnad. Alle stiller på dugnad.

Joakim tar ned de to autobelayene som skal sendes til sjekk samtidig slik at det blir minst
mulig tid uten autobelay i hallen.

Sak 3: Årsmøte tirsdag 15.mars på Arbeideren
- Saksliste. Ikke meldt inn saker utenfra.
- Hvem tar hvilke roller: Forslag om at Marthe er dirigent, Protokollføring: Eline ,

Martine tar årsberetningen, Kristin tar sak 9.2, Marthe sak 9.1, Martin tar 9.3
- Årsmelding
- Budsjett. Martin gjennomgår. Endre reise til 25 000 kr og leie av maskiner ned til

50000 kr.
- Marthe legger ut alle papirer på nettet til årsmøte.
- Ta med gensere på årsmøte. Eline



- Bestille kaffe og te. Magnus
- Bake kaker: Marthe og Kristin
- Lage event for årsmøte: Magnus

Må følges opp videre etter årsmøte:
- 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.

- Oversikt av alt som har søknadsfrister. Lage et årshjul.
- Brattkortkurs, hvor ofte?
- Ha inn en representant fra folkehøgskolen av og til på styremøter til høsten?
- Se på vaktordningen og opplæring av nye vakter. Fungerer systemet i dag? Hvor mange

skal ha kode? Hvor mange opplæringer av vakter i løpet av året?

- Leiekontrakt med Vågan kommune i hallen

 

Dato neste styremøte avtales på årsmøte sammen med de nye styremedlemmene.


