Referat fra styremøte
for Bratte Rogalands Venner
Onsdag 03. april 2019
Kl. 17.30 – 19.30
Sted: Sørmarka Arena
Møterom

Til Lags aat alle kann ingen gjera;
det er no gamalt og vil so vera.
-Ivar Aasen-

Bratte Rogalands Venner

Saksframlegg
03.04.19

Sak 1/19: Innkalling og dagsorden til styremøte 03.04.19
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner innkalling og saksorden

Innkalling og saksorden
Gruppe:
Møtested:
Møtedato/ -tid:
Deltakere:

Styret i Bratte Rogalands Venner
Sørmarka Arena, møterom
Onsdag 03.04.19 klokken 17.30 – 19.30
Harald, Edith, Vivian, Jostein, Øyvind, Bjørnar, Fredric, Marthe

Forfall

Juliane, Jørn

Sak
1/19

Saksorden onsdag 03.04.19
Godkjenning av innkalling og saksorden.
Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og dagsorden
2/19 Godkjenning av referat fra
Forslag til vedtak: Styret godkjenner referatet for styremøtet .2019
3/19 Økonomirapport for jan-mars 2019
Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.
4/19 HMS oppdatering
Forslag til vedtak:
5/19 Godkjenning av samarbeidsavtale mellom BRV og SA
Forslag til vedtak: Styret godkjenner avtalen
6/19 Ansettelse av daglig leder
Forslag til vedtak: Styret godkjenner saksfremlegget med eventuelle endringer
7/19 Kurs for sesongen 2019/20
Forslag til vedtak: Styret godkjenner saksfremlegget med eventuelle endringer
8/19 Markering av ståsted ift bygging av vindmøller
Forslag til vedtak:
9/19 Støtte til seniorklatrere som deltar på konkurranser
Forslag til vedtak:
10/19 Promotering og samarbeidsavtale med nytt klatreskomerke
Forslag til vedtak: Styret godkjenner saksfremlegget med eventuelle endringer
11/19 Eventuelt

Bratte Rogalands Venner

Saksframlegg
03.04.19

Sak 2/19: Godkjenning av referat fra styremøte 1/19
Vedtak:
Styret godkjenner referatet fra forrige styremøte uten anmerkninger

Bratte Rogalands Venner

Saksfremlegg
Sak 3/19: Økonomirapport for jan-mars 2019
Vedtak:
Styret tar saken til orientering

Økonomirapport for jan – mars 2019

Inngående saldo pr. 01.01.2019 395 271,00
Utgående saldo pr. 26.03.2019 491 147,00
Disponibelt
26.03.2019 491 147,00

03.04.19

Bratte Rogalands Venner

Saksfremlegg
Sak 4/19: HMS oppdatering

03.04.19

Vedtak:

Styre tar saken til orientering

Rebolting Bersagel.
Hele nedre Gulveg er reboltet. Reboltingen fortsetter til Hammeren frem til budsjettet er
brukt opp Styre ber om rapport for antall brukte timer, frekvens på reboltingen og oversikt
over utgifter. Denne rapporten er nødvendig for å søke midler fra blant annet Sandnes
Kommune slik at reboltingen kan videreføres til andre felt.

Bratte Rogalands Venner

Saksfremlegg
Sak 5/19: Godkjenning av samarbeidsavtale mellom BRV og SA

03.04.19

Vedtak:
Styret godkjente forslaget til samarbeidsavtalen med to endringer.

Samarbeidsavtale
Det foreligger et behov for en formell avtale mellom BRV og SA. Denne vil måtte innbefatte både
klubbens ansvar og SAs ansvar. Avtalen klargjør rollefordeling og ansvarsområdet og vil på sikt lette
samarbeidet mellom partene. Når avtalen er godkjent av styret, vil denne bli lagt fram for Idrettsrådet på
samarbeidsmøtet 10.april. Det er ønskelig at det stiller to personer fra BRV på dette møte. Møte vil i
stor grad dreie seg om fordeling av treningstider.
Samarbeidsavtalen ble godkjent av styret med to små endringer. Disse ble korrigert.

Bratte Rogalands Venner

Saksfremlegg
Sak 6/19: ansettelse av daglig leder

03.04.19

Vedtak:
Utlysningen legges ut til styrets medlemmer som kommenterer.
Komité: Fredric, Bjørnar, Jostein

Ansettelse av daglig leder
Det skal ansettes daglig leder i BRV. Før ansettelsen må det gjøres et grundig arbeid med både å
konkretisere innholdet i stillingen og lyse ut samt ansette daglig leder. Det foreslås at det settes ned
en ansettelseskomite som vil ha ansvaret for å lage en innstilling på hvem som bør få stillingen.
Denne leveres styret som ta den endelige avgjørelsen på neste styremøte.
Ansettelseskomiteen har ansvaret for å vurdere søknadene, innhente uttalelse fra referanser samt
intervju av aktuelle kandidater.
Søknadsfristen settes til 18. mai og stillingen lyses ut nasjonalt på NAV og NKFs nettside.
Stillingen legges også ut på klubbens hjemmeside og facebookside.
Oversikt over kandidater bør være klart før 1. juli
Det er styret som tar den endelige avgjørelsen om hvem som får tilbud om stillingen.
Det hviler et stort ansvar på styret. BRV ved styret vil i prinsippet være arbeidsgiver og med det
følger et stort ansvar ift blant annet arbeidsmiljøloven. Det er flere punkter her som må avklares før
det ansettes en daglig leder. Herunder arbeidsplass og hvem som skal virke som nærmeste
overordnet.
Stillingen lyses ut nasjonalt.

Bratte Rogalands Venner

Saksfremlegg
Sak 7/19: Kurs sesongen 2019/20

03.04.19

Vedtak:
Styret godkjente forslaget

Kursoversikt 2019/20
BRV har avholdt 2 Klatreleder Inne kurs i 2018719 og har pr. dags dato 18 instruktører som fikk den
kompetansen på disse kursene. Disse har sagt seg villig til å hjelpe i barne/ungdoms-gruppene. I tillegg
finnes det jo langt flere som har tatt dette kurset tidligere.
Anbefalingen er at vi ikke gjennomfører flere kurs innen dette i år.
NKF har avholdt Paraklatreinstruktørkurs i Stavanger i februar 2018. Det deltok 2 personer fra BRV.
Det er per d.d ikke behov for ytterlige instruktører til paragruppene.
Anbefalingen er at det ikke gjennomføres flere kurs innen dette i år.
Det har blitt avholdt 2 Trener 1 kurs. BRV har 4 ferske, flinke som har godkjent praksis. Ytterligere 2
personer tilknyttet BRV, skal nå starte praksis. Det er også ytterligere personer i distriktet som står
oppført med kompetanse som Trener1 i databasen.
Anbefalingen er at vi her må fokusere på å kunne gi alle praksis før vi evt arrangerer et nytt kurs og at
dette tidligst skjer i 2020.
Det er blitt avholdt et Sport1 kurs og samtlige deltakere trenger praksis før endelig godkjenning. Dette
er instruktører vi trenger for å kunne ta barne- og ungdomsgrupper ut i veggen.
Anbefalingen er at vi prøver å få til et tilsvarende kurs i 2020 og diskuterer med Øyvind S hvordan vi
kan klare å gi deltakerne praksis.
Klubben må også holde fokus på uteklatring og det foreslås foreslå både trad-klatre kurs samt et ´Fra
Inne til Ute´kurs.
NKF sentralt ønsker oversikt over aktuelle kandidater til Trener 2 og Trener 3. Marthe oversender liste
til NKF etter styremøte over kandidater som er aktuelle. Dette samordnes med Urbudhedleren. Det
sendes en felles liste fra begge klubbene.
Det er ønskelig at det avholdes Ruteskruerkurs i løpet av 2020. Klubben kan få et årlig tilbud fra NKF.
Anbefalingen er at bidraget for 2020 går til Ruteskruerkurs.

Det er behov for Teknikkkurs for klatrere på lavere nivå. Dette kan ses i sammenheng med ønsker fra
årsmøte, at BRV satser i bredden. Anbefalingen er at det i løpet av våren 2020 avholdes et Teknikkkurs
for klatrer på nivå 5/6.

Styret ved kursansvarlig sørger for at personer med Trener1 kurs som mangler praksis får tilbud om å
delta på treninger som hjelpetrenere for slik å få nok timer til godkjenningen.
Styret ved styreleder, oversender liste til NKF med oversikt over personer som ønsker og trenger Trener
2 og Trener 3 kurs, samt dommerkurs. Dette samordnes med Urbudhedleren.
Styret ved kursansvarlig kontakter Øyvind S og inngår et samarbeid for personer med Sport 1 kurs for
praksis slik at disse blir godkjente instruktører.
Styret ved styreleder kontakter NKF med tanke på å få arrangert Ruteskruerurs lokalt
Styret ved kursansvarlig, kontakter Øyvind S ift Inne/utekurs, tradkurs og Sport 1.

Bratte Rogalands Venner

Saksfremlegg
Sak 8/19: Markering av ståsted ifm bygging av vindmøller

03.04.19

Vedtak:
Fredric tar saken videre og hører om BRV kan stille under en paraplyorganisasjon som jobber ift
vindmølleproblematikken
Fredric lager et innlegg til facebook.

BRVs rolle utad i saken om vindmøller
Som sikkert flere har fått med seg, har det vært en del skriv rundt utbyggingen av
vindmølleparker i vårt vidstrakte land.
NVE leverer en mulighetsstudie 1. April som vil se på mulighetene for vindkraftutbygging
langs kysten og i innland.
Rogaland har allerede en god del vindmølleparker og etter det som er planlagt fra industrien
antar man en på en tidobling av dagens nivå frem mot 2040.
Dette vil i høyeste grad påvirke oss som klatrere, men selvsagt og som brukere av naturen.
NKF vil uttale seg om saken og komme med innspill 1. April og det er ikke til å legge skjul på
at de er sterkt imot den utbyggingen som er planlagt.
BRV bør være tydelige på vårt standpunkt i denne saken, og vi som klubb bør uttale oss
samlet. Det veiskille vi befinner oss ved nå vil være umulig å finne tilbake til om en tråkker
feil nå.
Styret stilte seg enstemmig bak saksfremlegget

Bratte Rogalands Venner

Saksfremlegg
03.04.19

Sak 9/19: Økonomisk støtte ved deltakelse på nasjonale konkurranser
Vedtak:
Det skal søkes på forhånd. I søknaden må det komme frem hva slags utgifter det er ønskelig skal
dekkes og hvilket beløp det dreier seg om. Beløpet utbetales etterskuddsvis ved fremlegging av
kvitteringer for utleggene.
Det gis kun støtte til deltakeravgift, overnatting og transport.
Det er styret ved leder/nestleder som beslutter om søknaden innvilges.

Økonomisk støtte til deltakelse på nasjonale konkurranser
Det har kommet inn ønske om at også personer som konkurrer på seniornivå, skal få dekket deler av
utgiftene ifm nasjonale konkurranser. Disse er ofte studenter eller i etableringsfasen og har begrensede
økonomiske midler til å delta på kurs. Det er vist til at andre klubber, Kolsås, dekker slike utgifter. BRV
risikerer å « miste» medlemmer til andre klubber pga manglende økonomisk støtte.
Det er foreslått at BRV dekker inntil 50% av utgiftene. Det skal søkes på forhånd. I søknaden må det
komme frem hva slags utgifter det er ønskelig skal dekkes og hvilket beløp det dreier seg om. Beløpet
utbetales etterskuddsvis ved fremlegging av kvitteringer for utleggene.
Det gis kun støtte til deltakeravgift, overnatting og transport.

Bratte Rogalands Venner

Saksfremlegg
Sak 10/19: Samarbeid med ny klatreskoprodusent

03.04.19

Vedtak:
Unparalell Nordic får promotere skoene sine på klubbklatring. BRVs medlemmer får da
mulighet til å prøve skoene.
Vivian arbeider videre med en samarbeidsavtale som legges frem til styret på neste
styremøte.

Samarbeid og sponsoravtale med Unparallel Nordic
Unparallel Nordic er et selskap som driver med klatre- og terrengsykkelsko. Selskapet er relativt
nye på markedet og ønsker i den forbindelse å profilere klatreskoene sine og opprette en
samarbeidsavtale med BRV .
De er åpne for ulike avtalevarianter, men har uttrykt at de til syvende og sist ønsker å gi noe igjen
til klubben.
De har skissert at et forslag kan være å gi rabatt til BRVs medlemmer ved kjøp av klatresko,
f.eks.15 %, men at Unparallel i tillegg vil gi BRV 10 % av kjøpesummen i støtte til klubben.
Alexander er åpen for å presentere skoene på klubbklatringer slik at de som ønsker kan prøve
skoene, kan gjøre dette. Alexander er for øvrig en lokal helt og BRVmedlem som ofte er på
klubbklatringene selv.
https://unparallel.no/collections/climbing
Unparalell Nordic får promotere skoene sine på klubbklatring. BRVs medlemmer får da mulighet
til å prøve skoene.
Vivian arbeider videre med en samarbeidsavtale som legges frem til styret på neste styremøte.

Bratte Rogalands Venner

Saksfremlegg Eventuel

Sak 11/19: NC
Forespørsel fra NKF om å arrangere NC.
Harald tar kontakt med Siss Klev, for å høre om dette er aktuelt fortsatt
Arrangementet krever ca 50 personer.

Sak 12/19: Buldrejam
Buldrejam, Harald og Pål setter en dato. Fredrik/Jostein er eventuelt med fra styret.

03.04.19

