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Protokoll fra årsmøte i Sunnmørsk Klatreklubb 

 

Sak 1 Årsmøtet ble avholdt på Berte Kanutte-bygget ved Høgskolen i Volda onsdag 10.06.2020 
 kl. 1900. Det var 21 medlemmer tilstede, av disse 21 stemmeberettigede 

Sak 2 Godkjenning av innkalling, saksliste of forretningsorden. Styret redegjorde for antall 
oppmøtte og stemmeberettigede.       
 Nesteleder Øystein Dahl førte ordet.       
 Vedtak: Årsmøtet godkjente antall stemmeberettigede med 21 stemmer, 0 i mot. Saksliste of 
forretningsorden godkjent. Følgende saksliste godkjent: 

 Årsmøtet skal:  
1.Godkjenne de stemmeberettigete.  
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.  
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 
4. Behandle idrettslagets årsmelding  
5. Behandle idrettslagets regnskap 
6. Behandle forslag og saker. 
7. Fastsette medlemskontingent  
8. Vedta idrettslagets budsjett.  
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.  
10. Foreta følgende valg:  
- Leder, nestleder og fire styremedlemmer  
- Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem  

 
Saksliste:  

 
6.1 Innkjøp av klatretak og makroer (Allereie satt av på budsjettet). 

 
6.2 Øke antall klatreruter og sikkerheta i hovedveggen.  

 
Vedlegg til punkt 6.1 og 6.2 er vedlagt i mailen.  

 
 
 

For å ha stemmerett og kunne velges må en være fylt 15 år, 
vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha betalt kontingent 
for 2020. Medlemmer under 15 år har møte -og forslagsrett. 
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett osb., se 
Idrettslagets lov §5 til §8. 

 

Sak 3 Valg av Dirigent: Øystein Dahl        
 Valg av referent: Fred Ingar Somby       
 Valg av medlemmer til å underskrive protokoll: Stig Petter Driveklepp og Sindre Dimmen 

Sak 4 Behandling av idrettslagets årsmelding       
 Styret fremla idrettslagets årsberetning for godkjenning av årsmøtet   
 Følgende førte ordet i saken: Øystein Dahl      
 Vedtak: årsmøtet godkjente årsberetningen      
 antall stemmer for: 21 og imot 0. 

Sak 5 Behandling av idrettslagets årsregnskap      
 Styret fremla idrettslagets regnskap i revidert stand for godkjenning på årsmøtet 



 

 

Schlumberger-Private 

 Følgende førte ordet i saken: Trygve Hamre      
 Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet      
 Antall stemmer for 21, og imot 0. 

Sak 6 Behandle saker og forslag 

Sak 6.1 Innkjøp av klatretak og makroer      
  Følgende førte ordet i saken: Øystein Dahl     
  Vedtak: Ønske fra flere om skikkelige klatretak og supplerende farger for økte 
  muligheterfor å lage lettere ruter i hovedvegg. Klubben handler inn klatretak 
  ihht budsjett.  

Sak 6.2 Øke sikkerheten og antall ruter i hovedveggen      
  Følgende førte ordet i saken: Øystein Dahl     
  Vedtak: økt fokus på lettere ruter i hovedveggen og større andel lette bulder i 
  buldredelen. Saken henger sammen med 6.1. 

Sak 6.3 Vegger i hallen for å øke klatreflate.      
  Følgende førte ordet i saken: Øystein Dahl     
  Vedtak: settes på hold. Men styret sjekker mulighetene opp mot hallstyret i Ørsta
  samt byggteknisk etat. 

Sak 7 Behandle medlemskontigent        
 Følgende førte ordet: Øystein Dahl       
 For 2020 var endingen kun familimedlemsskap, som gikk opp fra 5500kr til 5900kr 
 Vedtak: Beholde gjeldende kontigentsatser.      
 Antall stemmer for 21, antall imot 0. 

Sak 8 Vedta idrettslagets budsjett        
 Følgende førte ordet: Trygve Hamre       
 Vedtak: Budsjett godkjent med 21 stemmer for, 0 imot.     

Sak 9 Behandle idrettslagets organisasjonsplan      
 Følgende førte ordet i saken: Øystein Dahl      
 Vedtak: Godkjent med 21 stemmer for, 0 imot. 

Sak 10 Valg av leder, nestleder og 4 styremedlemmer      
 Valgresultat Leder: Daniel Garden med 21 stemmer     
 Valgresultat nestleder: Veronika Pilskog med 15 stemmer    
 Valgresultat styremedlemmer: Sindre Dimmmen (gjenvalg) 18 stemmer  
                 Ajla Deric 18 stemmer     
                 Ida Eriksen 11 stemmer     
                 Halfdan Strømgren 11 stemmer    
       Vara: Raymond Welle 8 stemmer  

 Verv for styremedlemmer vil bli fordelt ved første styremøte.     

 

Diverse som ble tatt opp: 

1. Det ble rettet ønske om å ha med medlemstall ved utgangen av foregående år samt 
medlemstall for årsmøtets gjeldende år i årsberetningen. Informasjon om sittende styre 
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med alle navn og antall styremøter holdt var også ønskelig å ha med. Dette vil bli tatt 
med. 

2. Studentpris ønskelig for 2021 når VCA åpner. Styret vil diskutere pris for studenter.  
3. Diskusjon om struktur på medlemsskap når VCA åpner. Dette vil bli diskutert av styret og 

vil først bli aktuelt fra 2021. 
4. Momskrav fra Ørstahallen. Er dette riktig. Styret vil se nærmere på saken. 

 

Årsmøtet ble avsluttet 21:40 

Volda 10.06.2020 

 

______________________________                        _____________________________________ 

Stig Petter Driveklepp         Sindre Dimmen    
   


