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Referat 

 

 

Gruppe: Styret i Bratte Rogalands Venner 
Møtested: Sørmarka Arena 
Møtedato/ 
-tid: 

Onsdag 18.11 2020 klokken 17.30 – 20.00 

Deltakere: Øyvind, Jostein, Fredric, Bjørnar, Silje, Stian, Marthe 

Meldt forfall Jørn 

Sak   

34/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Innkallingen og dagsorden ble godkjent 

35/20 Godkjenning av referat fra 19.08.20 
Ingen anmerkninger 

36/20 Økonomi 
Klubbadmin fungerer nå slik det skal. 
 
Fakturering av planlagte kurs og arrangement, herunder treningsgrupper kan nå 
gjøres fra Tripletex.  
Daglig leder har et ønske om å bruke Vipps. Det ser ut som dette fungerer bra, så 
inntil videre betales alle arrangementer via Vipps, deltakeravgift, treningsavgift 
og medlemskontingent faktureres vi KA. Vi bør vurdere om Tripletex skal brukes 
fra 2021.  
 
BRV mottok 42.000 kroner fra Sr-bank. Disse er fordelt på Workshop med Paula 
Voldner, Klatrekurs med Salvesen Fjellsport og buldrekurs med DL.  
Regnskap er godkjent  og  samt signert av styreleder og DL. Utgifter er nå 
refundert BRV. 
 
BRV fikk ikke tilskudd til gjerdeklyvere fra Statskog. 



 
Sinnslidenes Venner gav ikke tilskudd til BRV i år.  
 
Det er også søkt om midler fra NKF til instruktørutdanning. Vi fikk her avslag fra 
NKF.  
 
BRV har mottatt 9000 kr fra NKF til innkjøp av Crashpads til buldre arrangement 
for barn. Arrangementet er gjennomført og pengene skal refunderes fra NKF 
 
Paragruppa i BRV har mottatt 29 000 kr fra sandnes Sparebank Gavefond. Det er 
kjøpt inn klatretak for 26000 kr. Resterende beløp skal brukes til en kinokveld 
for gruppa, samt en pizzakveld. Foreldrene ønsker en foreldrekveld med faglig 
påfyll. Styreleder søker om midler til dette i løpet av våren 2021. 
 
Paula Voldner ønsker samarbeid med BRV ift  å videreføring “Jenter klatrer trad” 
i Osloregionen. Det er søkt om 25 000kr i støtte til dette fra NKF. Ved avslag søker 
styreleder om midler fra eksterne fond. 
 
Lagerregnskapet er oppdatert. Verdien er satt til 270 383 kr . Det foretas ny 
lagertelling i juni 2021. Vi bør vurdere utstyrsforsikring.  Daglig leder sjekker opp 
mot Gjensidige Forsikring 
 
Økonomien er fortsatt stram, men klubben har nå god økonomikontroll og ser ut 
til å få et lite overskudd i 2020. I 2021 vil BRV få et betydelig mindre tilskudd enn 
i 2020, og budsjett for 2021 må gjenspeile dette. 
Tilskuddet for 2021 er estimert til ca 100 000 kr basert på dagens medlemstall. 
 
Jubileumet  gikk 800 i pluss 
Foredraget med Faarlund gikk 1500 i minus 
Det er avholdt to Brattkortkurs med en fortjeneste på 13000 kr.  
 

37/20 Gjennomgang av saker fra tidligere styremøter 
Grunneierdialog 
Vi sender julekort med takk. 
Vi begrenser oss til grunneiere av klatrefelt som anses som særlig trafikkerte og 
hvor en BRV relasjon allerede er etablert. 
Fredric fikser julekort. 
Neste år kan vi sende julekort med nisselue, fra klatring. 

 
Samarbeid med Air 
Det er mulig for medlemmer av BRV å få rabattert medlemspris. 
Offisielt åpner de i januar. Vi avventer i forhold til tilbakemelding på drop in. 

 
 

Ruteskruing  



Klubben får gratis rutesetterkurs via NKF. Vi øker kompetansen i klubben, og kan 
tilbyr reskruing i kommunale haller mot vederlag.  
SiS og SA kan avhjelpe med praksis. 
 
Organisering av barne/ungdomstreningene samt konkurransegruppa 
Stian og fredric jobber videre.  

38/20 Bolting, kriterier for støtte, geografisk avgrensing og opplæring  
Det er behov for klare retningslinjer i forhold til BRVs etiske retningslinjer for 
bolting, praktisering og forvaltning.  
Dette omfatter et tydelige etisk synspunkt overfor medlemmer,  klare kriterier 
for hvordan det skal boltes og klare kriterier for tildeling av boltestøtte.  Samt 
hvor BRV geografisk  har sitt område. 
Daglig leder jobber videre med saken. Vi tar opp saken på neste styremøte i 
januar 2021. 

39/20  Klatrefelt, vedlikeholdsplan  
Det er behov for en vedlikeholdsplan for allerede eksisterende felt. Det gjelder 
både en oversikt over hva som må gjøres, hvem som skal gjøre dette og en plan 
for opplæring av kommende “boltegenerasjon”. 
Daglig leder jobber videre med oversikt, plan for gjennomføring av vedlikehold 
og opplæring. Det er gitt 50 000 kr i støtte fra SR-bank Sparebankstiftelsen til 
arbeidet. 

40/20 Rollefordeling 
Fredric får tildelt rollen som sportslig ansvarlig av DL. 
Sikkerhetsansvarlig, Øyvind 
Paraklatring, Marthe 
Arrangementsansvarlig, Silje 
IT, Jossi 
Økonomi, Bjørnar 
Boltekommite,Øyvind, DL 
Kursansvarlig, Joakim 
 
Det er utarbeidet eget skriv om rollefordelingen og hva rollene innebærer av 
ansvar og oppgaver. 

41/20  “Silofondet”, styrets innstilling til Årsmøtet 
 
Styret skal komme med sin innstilling overfor Årsmøtet, i Silosaken. Det ble stemt 
over hvorvidt BRV skal beholde midlene, eller om midlene skal fristilles og 
doneres til et veldedig formål. 

Styrets flertall, bestående av Fredrik, Øyvind, Silje og Marthe, stemte for å 
anbefale at midlene plassert i Skagenfondene i sin helhet gis til veldedig formål. 



 

Referent : Marthe 

Styrets mindretall, bestående av Bjørnar, Jørn og Jostein, stemte for å anbefale at 
BRV beholder alle midler i Skagenfondene, sekundært at kun opprinnelig 
innskutt beløp fristilles til et veldedig formål. 

Styret vedtok derfor at anbefalingen til Årsmøtet er at alle midler i 
Skagenfondene fristilles for å gis til en veldedig organisasjon. 

Årsmøtet 2021 blir informert om saken og styrets innstilling. 

Den endelige avgjørelsen fattes på et ekstraordinært Årsmøte 2021. 

Nærmere beskrivelse av hvordan midlene skal fristilles, og hvilke organisasjoner 
som skal nyte godt av midlene, vil ligge til grunn for beslutningsgrunnlaget som 
da legges fram 

 
42/20 Hvem er BRV ?  “Miljøvern og sporløs ferdsel” 

BRV kan være høringsinstans i aktuelle saker som gjelder områder med etablerte 
klatrefelt/buldreområder.  Viktig med dialog med grunneier som evnetuelt  tar 
kontakt for å få innspill ift høringer.  

Fortsette samarbeid med FNF. 

BRV skal utrede muligheten for vernestatus av klatrefeltet på Dale. 

Miljødugnad i Oltedalen våren 2020. Det har kommet en henvendelse fra Jæren 
Friluftsråd om BRV kan påta seg å rydde i Oltedal. Fylkesmannen betaler BRV 35 
000 kr for oppdraget. Fylkesmannen er klar over boltingen, og at dette har skjedd 
i verneområdet,. Det påvirker ikke ønsket om at BRV tar på seg jobben med 
oppryddingen. Fylkesmannen har ingen intensjon om å fjerne boltene, og ønsker 
gjerne et tettere samarbeid med BRV fremover. 

43/20 Eventuelt 
 
Hva kan BRV bidra med for å få mer stabilt med bulder i SA? 
Hvordan overbevise SA at de trenger rutesettere som skrur på fast basis, jevnt 
intervall? 
Vi må satse på unge, nye rutesetter.  


