
Årsrapport 2021

Dette dokumentet viser de aktivitetene som Bratte Rogalands Venner har utført i 2021.

Klatreklubben Bratte Rogalands Venner ble stiftet av de lokale klatrerne Nils Engelstad, John

H. Coulter, Martin Berge og Per B. Haavik på puben Dickens i Stavanger 17. mars 1980.

Bratte Rogalands Venner har siden starten i 1980 hatt som oppgave å fremme klatringen i

fylket – både ved å være et sosialt samlingspunkt for medlemmene og ved å være en ressurs

i forbindelse med sikkerhetsarbeid, klatreetikk og utvikling og vedlikehold av klatrefelt.

Klubben har i løpet av disse 40 årene utviklet seg til å være en klubb som både rommer

tradisjonell klatring i sin opprinnelige form, til rene sportsaktiviteter.

Bratte Rogalands Venner besto 31. desember 2021 av 694 medlemmer (en økning på 65

medlemmer fra samme tid forrige år) med følgende sammensetning:
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NOEN ORD FRA STYRET

Det har i 2021 blitt avholdt 5 styremøter. Referat fra møtene blir fortløpende lagt ut på BRVs

hjemmeside. Alle medlemmer har mulighet til å fremme saker for styret. Engasjer dere

gjerne!

Våren 2021 ble i stor grad påvirket av restriksjoner rundt Covid-19 og smittevern stod høyt i

fokus. Etter at lettelser ble gitt kunne vi også åpne opp for mer kursing og etterhvert sosiale

sammenkomster. I høst kunne vi endelig igjen gjennomføre klubbklatring, klubbkveld og

årets høydepunkt for mange, årsfest!

Sittende Styreleder valgte i midten av desember 2021 å fratre fra sitt verv med umiddelbar

virkning. Styret anerkjenner arbeidet som tidligere styreleder har gjort for klubben og takker

for den iherdige innsatsen. Nestleder overtar som fungerende Styreleder frem til Årsmøtet

2022.

Handlingsplanen for 2021 -2022 er det dokumentet som skal oppsummere det videre

arbeidet til klubben. Vi har via spørreundersøkelser forsøkt å få en pekepinn på hva

medlemmene ønsker klubben skal jobbe med fremover.  Resultatene peker mot at det er

klatresamlinger, klubbkveld og foredrag som ønskes. Dette gjenspeiles i handlingsplan og

årshjul for kommende periode.

En takk også til BRVs samarbeidspartnere i året som var. Sørmarka Arena, SiS og

Storhaughallen, Idrettsrådet og NKF, Fysio- og ergoterapitjenesten i Stavanger kommune,

Platou Madla og Sandnes, Statsforvalteren i Rogaland og alle grunneierne. Takk for at dere

alle bidrar til at vi kan utøve det vi aller best liker.  KLATRING!!!

SILOFONDET

I år har det vært jobbet intenst med å lande en løsning for Silofondet. Saken ble orientert om

på årsmøtet 2021. På ekstraordinært årsmøte ble det besluttett at midlene ikke var å anse

som klubbens midler. Det ble besluttet at pengene skal doneres til et veldedig formål,



bestemt av Silofondets opprinnelige aksjonærer. Formålet ble oversendt BRV i desember og

selve overføringen ble gjort i januar 2022. Pengene ble overført til arbeid knyttet til

Marizigone skole i Pakistan. Silofondets aksjonærer besluttet videre å gi klubben 200 000 fra

Silofondet. Pengene er øremerket et Ekspedisjonsfond for at medlemmer kan få realisert sine

klatredrømmer. Overføringen er utført og den såkalte “Silofondssaken” er dermed avsluttet.

COVID-19

Covid-19 og regionale smittevernregler i januar 2021 gjorde av vi måtte vente med oppstart

av treningsgrupper til månedsskiftet januar/februar. Disse reglene og anbefalingene har

variert mye i 2021 og vi har prøvd å  manøvrere gjennom de og arrangere sammenkomster

og sosiale tiltak når det har vært mulig. Vi har måttet kansellere/utsette tre brattkortkurs. I

september kunne vi omsider starte opp igjen med klubbklatring.

Vi har gjennom året fulgt de smittevernreglene og tiltakene som har blitt anbefalt. Vi

fortsetter med å ha høyt fokus på smittevern også i 2022.

BOLTING

Et felt med fin beliggenhet på Jæren kalt Ulvhus er i sluttfasen for utvikling med BRVs støtte

og har i februar 2022 blitt publisert på brattelinjer.no. Utover det har det blitt boret og gått

flere harde ruter på et felt i Gjesdal som vil bli publisert når utviklerne er klare for det.

I november 2020 mottok BRV 50 000kr i støtte fra Sparebankstiftelsen SR-bank til rebolting.

Ut fra dette har det i 2021 blitt foretatt opplæring av to nye ressurser som har hatt tid til å

drive rebolting for klubben. Disse (Victor BL og Sander H) har reboltet mange av av rutene i

Oltedal som var av særs dårlig forfatning, og sammen med en av de opprinnelige utviklerne

av Hoggåsen utført nødvendige og etterlengtede oppgraderinger på dette feltet. Ellers har

Ture B og Frode F fått utlevert materiell til å erstatte en håndfull grisehaler på Dale med

ringhengere, BRV takker for bidraget! Det som gjenstår er noen ruter på Lyngveggen og de

gamle rutene på Sirevåg der vi har kjøpt inn lim og limbolter med intensjonen om å ha en

limbolt workshop for å utvikle kompetansen til flere for bruk av limbolter. Vi satte en dato

både i juni, august og oktober for denne men den ble kansellert og utsatt. Mye av grunnlaget

https://nb-no.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Vi-hjelper-Marzigone-Skole-Pakistan-332124446828934/


for vedlikehold er hva medlemmene selv rapporterer inn. Vi oppfordrer derfor alle som er

ute og klatrer til først og fremst ta enkelt vedlikehold som stramming av muttere selv.

Fastnøkkel bør være fast inventar på hvert et klatrerack. For å ha fortløpende vedlikehold er

det viktig at mangler og feil rapporteres inn. Dette gjøres enklest ved å flagge ruten på

Brattelinjer.

Informasjon om BRVs retningslinjer for bolting og etikk er tilgjengelig på BRVs nettside. Her

finnes også skjema for boltestøtte og oversikt over hva som kreves for å få tildelt støtte.

BARNEIDRETT

Bratte Rogalands Venner har hatt buldre grupper for barn i gruppene 3. - 4. klasse og  5. - 6.

klasse i år.  Høsten 2020 var dette en gruppe (3- til 6. klasse) men da gruppen ble veldig stor

så vi flere gode grunnet til å aldersdifferensiere dette i to grupper på to ulike dager og vi

delte de dermed opp. Da klarte vi også å øke kapasiteten fra 19 til 24 barn.

Våren og høst 2021 deltok 12 barn på buldergruppen 3. - 4. klasse, og 12 barn på buldre

gruppen 5. -6. klasse.

Totalt deltok 24  barn på tilbudet om barnebuldring i 2021.

UNGDOMSIDRETT (7. klasse - 2. VGS)

BRV hadde høsten 2020 et nybegynner tilbud for ungdom der de kunne ta brattkort i løpet av

et semester. Når denne gruppen var ferdig til jul slo vi de sammen med taugruppen. Dermed

har taugruppen for ungdom vært på 18 deltakere våren 2021.

Høsten 2020 startet vi også et nytt tilbud, en buldregruppe for ungdom. Dette er den

gruppen som har hatt størst vekst den siste perioden. De startet opp med en trener og 6

deltakere i fjor. Dette var de også i vår. Interessen for buldringen økte og over sommeren

måtte vi flytte en trenerressurs over til buldregruppen da 6 av deltakerne på taugruppen

meldte overgang til buldregruppen.



Det vil si at høsten 2021 har vi hatt 12 deltakere på taugruppen for ungdom og 18 deltakere

på buldregruppen for ungdom.

VOKSENIDRETT

BRV har lenge hatt klubbklatring fast hver torsdag kveld. Klubbklatring har dessverre vært

innstilt gjennom pandemien, men etter gjenåpningen i september 2021 startet vi opp igjen.

Denne er drevet på frivillig basis, medlemmer i klatreklubben stiller som klubbvert.

Klubbvertens oppgave er å hjelpe til med å inkludere nye medlemmer inn i klubbmiljøet og

bistå som partner hvis noen kommer alene.

Seniorene har hatt sin faste treninger på onsdager. Ved fint vært har klatringen flyttet

utendørs. Seniorgruppen er drevet på dugnad av svært engasjerte individer, og er på 15

deltakere per desember 2021.

Mandager har det vært tilbud om voksenklatring. Denne gruppen er uten fast trener. Den er

primært for medlemmer i den frivillige redningstjenesten.

TOPPIDRETT

BRV hadde i 2021 to konkurransegrupper. Totalt 18 ungdommer var knyttet til disse to

gruppene. I tillegg kommer to senior parautøver. Treningen var fordelt mellom Sørmarka

Arena og SiS sportssenter.

Også i år ble det fine plasseringer i nasjonale konkurranser.
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m

NM
Buldring

11 3 0 0 0

Tromsø NC Led 3 3 0 2 0



Kristiansa
nd

NC Led 8 4 0 0 1

Lillehamm
er

Nordisk
Led

3 3 0 0 2

Bergen NM Led 11 5 0 1 1

Lillehamm
er

Buldring
Test

3 3 0 0 3

I høst har flere av  gruppens deltakere deltatt på Klatreleder inne kurs. Vi ser frem til at

dagens unge generasjon konkurranseklatrere i framtiden kan bidra på trenersiden.

IDRETT FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER

Høsten 2020 ble det ikke lengre tilbudt trening til voksne utøvere, men tilbudet til barn ble

videreført. Vår 2021 hadde vi en paragruppe med 12 deltakere og to trenere. Til høsten 2021

økte vi med en torsdagsgruppe, og 5 deltakere der. Høsten 2021 hadde vi en tirsdagsgruppe

med 12 deltakere og en torsdagsgruppe med 5 deltakere.

Vi har utviklet en egen modell for drift av gruppen. Vi tar inn  barn fortløpende. Vi har et

godt samarbeid med ergo og fysioterapitjenesten i Stavanger kommune, som informerer

aktuelle familier om tilbudet i BRV. Vi setter stor pris på samarbeidet. Dette er en fin måte å

nå ut til barn som kanskje ellers ikke finner seg tilrette i den organiserte idretten.

Når familien har bestemt seg for å begynne med klatring, tilbys foreldre eller andre som skal

følge barnet på trening, opplæring i sikring. Vi tar inn et og et barn. Opplæringen går over 2-3

uker og tilsvarer Topptaukort. Deltakeren begynner så, og utstyr tilpasses. Hvert barn har

eget utstyr til utlån. På den måten kan de også klatre utenom den organiserte treningen.

Vi er så heldige å ha fått støtte til innkjøp av både utstyr og egnede klatregrep. Og Sørmarka

stiller velvillig deler av veggen på Mezzaninen til disposisjon for paraklatrere. Det innebærer

også at vi har fått lov til å skru egne ruter tilpasset denne gruppen. Ruter som gir mestring

for hver enkelt av deltakerne.



I september 2021 ble ergoterapeut og rutesetter Andreas Ladstein ansatt i en ettårig 20%

stilling  som paraklatreansvarlig. Han har blant annet ansvar for prosessen med opptak av nye

deltakere, kommunikasjon med trenerne på paragruppene og ergo- og fysioterapitjenesten i

kommunen og å søke om midler til paragruppen samt rutesetting for denne gruppen.

REGIONALISERING

Regionssamling ble ikke gjennomført av BRV grunnet pandemien. Det ble til gjengjeld

gjennomført en klatresamling/konkurranse på Kårstø i dialog og samarbeid med Haugaland

Klatrelag. Mer om det under arrangement.

KONKURRANSE

Vestlandscup ble ikke gjennomført av BRV grunnet pandemien.

I samarbeid med Sørmarka Arena klarte vi stable en buldrekonkurranse i førjulstiden på

beina. Noen få men engasjerte sjeler fikk skrudd ned buldreveggen og vasket grepene, og

ved hjelp av konkurransegruppen og Sørmarka sine rutesettere ble det skrudd opp ca 60

buldreproblem. Så ble det innført nasjonale smittetiltak to dager før konkurransen. Vi gjorde

om på formatet og konkurransen gikk sin gang over en uke istedenfor en sosial event på en

dag.

MILJØ

Vi fikk i desember tildelt 35 000 kr fra Fylkesmannen i Rogaland, for en miljøaksjon i Oltedal.

Denne ble gjennomført mars 2021 hvor 27 BRVere stilte opp. I løpet av 4 timer hadde vi

samlet over 4 tonn søppel og fylt opp to store containere, noe vi skal være svært fornøyde

med.

Statsforvalteren i Rogaland kontaktet oss igjen og spurte om vi kunne bidra med noe

lignende i Oltedal på utvalgte området i samme reservat høsten 2021. Vi aksepterte tilbudet



på 40 000 kr i tilskudd for bidraget. Vi ønsket å bidra med 10 000 kr av disse til

konkurransegruppene mot at de og foresatte stilte opp på høstens ryddedugand. En håndfull

fra disse gruppene stilte opp og sammen med andre medlemmer utgjorde de en gruppe på

12 stykker som gjorde et solid stykke arbeid (denne gangen også).

Styret er positivt innstilt til at vi som klubb kan drive miljødugnad som alternativ inntekt,

fremfor andre typer mer tradisjonell dugnad som en ser i idretten. Dette er forenlig med vår

miljøprofil.

ARRANGEMENT

Med støtte fra NKF, ble det i juni arrangert workshop for damene i klubben.Helgen 4. - 6. juni

avholdt BRV sin andre Dameweekend i nyere tid. Totalt 12 damer deltok, fordelt på 3 ulike

arrangement.

Fredagen startet med webinar av Smart Climbing. Temaet var bevisstgjøring av redsel under

klatring. Rebecca tok deltakerne gjennom både en bevisstgjøring av hva den enkelte egentlig

er redd for, hva vi kan endre på av atferd under klatring som forsterker redselen samt enkle

øvelser for å få kontroll på redselen under klatringen. På grunn av smitteverntiltak kunne vi

ikke samles, men måtte følge foredraget via Zoom. Dette fungerte overraskende bra. Noen

satt alene hjemme, mens andre hadde samlet seg i små kohorter. Vi så også en liten tendens

til at noen menn hadde  sneket seg med på webinaret. Den så vi gjennom fingrene med.

Lørdagen og søndagen var viet klatring.

En gruppe hadde workshop med Paula Voldner og Sjoerd Boersma. Lørdagen ble brukt til

falltrening og tau-teknikk, samt øving på standplassrutiner. Undedalen ble valgt som

lokasjon. Søndagen ble brukt til å øve på kileklatring. Tradisjonelle Dale ble brukt, og flere

fikk seg en positiv overraskelse over hva dette fine feltet har å by på. Helgen ble avsluttet

med pizza og diverse drikke i hagen til Sjoerd.

Den andre gruppen brukte lørdagen til å repetere kameratredning. Her ble både nye og litt

eldre metoder diskutert og prøvd ut. Tid til en prat rundt bålet ble det også, med en

medbrakt treretters lunsj. Damer på tur går for kvalitet, ikke kvantitet.



Søndagen gikk turen til Salomonsknuden. Rogalands aller mest alpine topp. Her ble det øvd

på løpende forankring, enkel hjelpeteknikker for å få opp andremann og ledklatring. En av

deltakerne hadde sine første pitch på led. Det står det respekt av. Fin klatring som byr på mye

rogalandsk busk klatring med spredte partier av god fjellkvalitet. Utsikten er det absolutt

ingenting å si på, Ryfylket på sitt beste.

Onsdagsklatringen har hatt sine faste samlinge ble begrenset til 2 ganger  våren 2021 på

smitteverntiltak i regionen Høsten 2021 ble det …..

Vi har hatt to filmvisninger ila. året:

- Reel Rock Film Tour i juni: 31 medlemmer og 13 ikke-medlemmer, totalt 44 (med

smitterestriksjoner)

- Brit Rock Film Tour i november, 75 medlemmer og 52 ikke-medlemmer, totalt 127

Trellskår samling på våren ble avlyst pga. smittesituasjonen.

Høsten ble det arrangert ute-klatrekonkurranse på Kårstø. Konkurransen gikk ut på å klatre

flest ruter til sammen per lag (2 stk.), hvor hardere ruter var mer poenggivende. Ca. 25 stk.

deltok i konkurransen både fra BRV og HKL. Det er første gang dette er blitt arrangert i

Rogaland, men tilbakemeldingen var god, så vi håper å kunne arrangere dette igen.



For første gang er det arrangert klubbkveld! Her møtte det opp ca. 60 ivrige klatrere.

Arrangementet blir holdt på Frøken Phil, en koselig bar i Stavanger sentrum. Vi hadde to

spennende foredrag fra klatreturer til Kjerag og Nissedal. Vi håper at dette kan bli en fast

greie.

Årsfest ble avholdt med topp stemning på Øytun. Alle plasser var fylt opp og totalt var det 57

medlemmer, 10 ikke-medlemmer og 10 ikke-betalende (band, og æresmedlemmer) som

deltok. Flinke konferansierer navigerte humoristisk gjennom kvelden, med utdelinger av

persepils, sendepils, og heder til nye ruteetablerere. Leif Jensen hadde spennende foredrag

om førstebestigninger på Kjerag. Kvelden rundet av med en energisk konsert av Innavl. Vi

håper neste år blir minst like bra. Kudos til arrangement komiteen for godt arbeid.

Sommer Klatreskole:

BRV fikk støtte til å utføre Sommer Klatreskole for barn, juni, 2021. Skolen ble avholdt i

samarbeid med “Sommer i Sørmarka”. Totalt hadde klatreskolen 19 deltakere fordelt på to

gruppen- en for nybegynnnere og en for viderekommene. Det ble benyttet flere unge

instruktører for å bygge kompetanse og erfaringer gjort ved kursvirksomhet og undervisning.

Hver dag ble det undervist fra 08:00-16:00 med inkludert lunsj. I etterpåklokskapen var dette

alt for lange dager for både nybegynnere og viderekommende- dette er notert og tas med i

eventuelle videre planer.

KURS

I juni ble det avholdt Sport 1 kurs, med påfølgende Inne til Ute kurs 12. og 13. juni.

Sport 1-kurset bestod av 2 deltakere fra BRV, 2 betalte plasser og to plasser betalt av HKL.

Sammen med et par andre som fikk praksis i 2020 har BRV nå over fire Sport 1 instruktører i

som har vært en mål på handlingsplanen.

Inne til ute tjente som praksis for våre to deltakere fra Sport 1. Her var det totalt 6 deltakere.

Vi forsøkte å sette opp et ITU-kurs i september som skulle være avgiftsfritt for foresatte på

treningsgruppene våre (ungdom først og fremst), men kun en meldte seg på. Dette er utsatt



til vår 2022.

Det ble gjennomført to klatreleder kurs i 2021, et i mars med én deltaker (tre påmeldte, to

lot være å stille), og et kurs i Sørmarka i oktober- med 11 deltakere.

Det var planlagt å avholde et kompetansekurs i paraklatring i høst, men dette ble kansellert

grunnet kursleders ble syk.

Til våren 2022 har vi satt opp 7 brattkortkurs.

ØKONOMI

BRV har klart å snu trenden med underskudd (2018 og 2019) og gått med overskudd i 2020

og går med et overskudd på 185 000 i 2021. Likevel må vi verne om utgiftssiden og sørge for

at vi skaffer nok inntekt til å dekke de faste kostnader. *noen inntekter er ikke tatt med i

oversikten enten for

Inntekt

Hovedvekten av inntekten vi får inn ligger på tilskudd, som i 2021 var på 47,0 prosent.

Medlemskontingent og treningsavgift utgjør til sammen 38,9 prosent av totale inntekter. I

2022 håper vi å kunne øke inntektsandelen vi får gjennom kursing. I 2020 kunne vi ikke

gjennomføre en del av planlagt kursvirksomhet grunnet korona, i 2021 slet vi med

utfordringer knyttet til bruk av anlegg for kursing.

Kostnader

I 2021 var lønnskostnader den største posten på kostnadssiden og utgjorde 51,1% inkludert

feriepenger, arbeidsgiveravgift og andre kostnader knyttet til lønningen. Andre

kostnadsposter henger sammen med arrangement, utstyr (blant annet rebolting) og andre

kostnader knyttet til klubbens drift. I tillegg har vi fått inn en ny 20% stilling i 2021 knyttet til

paratilbudet i klubben. Det medfører økte faste utgifter og klubben jobber med å finne en

bærekraftig løsning for å få dekket den stillingen.

Treningsgruppene



Målet til klubben er at treningsgruppene går i null (budsjettert med et lite overskudd for å

dekke uforutsette kostnader i 2022). Inntekten på treningsgruppen består av

treningsavgiften, mens kostnaden består i all hovedsak av lønn til trenerne. I pandemien har

dette dermed gitt klubben et lite overskudd da treningsavgift er hentet inn for å dekke

kostnader til alle treningene, men noen treninger ble avlyst som følge av restriksjoner knyttet

til pandemien, dermed blir kostnadssiden redusert. Andre kostnadsposter er trener reiser til

konkurranser og utstyr.

Hensikten med treningsgrupper som skal gå i null er at de øvrige medlemmene ikke skal

finansiere treningstilbudet og at medlemskontingenten skal komme medlemmene til gode.

Ekstraordinær hendelse

I starten av 2022 avsluttet klubben den såkalte ‘silosaken’. Det medfører en reduksjon av

bokførte finansielle anleggsmidler. Dette vil slå ut i balansen ved at egenkapital reduseres

med tilsvarende beløp.

Egenkapital reserve

Styret foreslår derfor at vi har en reserve på 400.000 i egenkapital for å kunne dekke

lønnskostnader og andre uforutsette kostnader, med margin i et halvt år. En særskilt

nødvendighet med tanke på klubbens ansvar overfor fast ansatte. En solid buffer gir trygghet

da likviditeten i klubben er veldig varierende gjennom året.  De fleste store tilskudd som kan

dekke drift kommer i slutten av året (desember). Summen vi mottar i slutten av året er

usikker og vil variere fra år. Dermed må vi ha økonomisk sikring.

Tilskudd

BRV har i 2021 søkt om følgende tilskudd til aktiviteter.

År Hvor det
søkes

Frist/
søkt
dato

Hva det søkes til Sum Respons

V21 Sparebankstif 21.02 Mentorordning for unge 89000 90000



telsen
Sr-bank

uteklatrere, samt innkjøp av
utstyr

V21 Idrett+ 16.02 Para (utstyr, instruktørkurs
og kontingent til deltaker)

35000 35000

V21 NIF 10
mars

Tippemidler utstyr 27000 19961

V21 Stavanger
Kommune

17.02 Tilskudd til trenerkurs 19000 Avslått

V21 OBOS Jubel 26.02 Tilskudd til kurs trenere
samt sosiale arrangement
for medlemmer

50000 0

V21 Momskompe
nsasjon

20.04 79000 78532

V21 NKF 20.04 Tilskudd til dameweekend 14000 10000

V21 Sandnes SB 18.03 Tilskudd til trenerkurs Fjell 30000 Avslått

V21 Sparebanken
Vest
koronafond

10.03 Tilskudd til oppstart av ny
paragruppe

57000 45000

V21 Stavanger
kommune

30.04 Sommerklatring for barn og
unge

57000 50 000

H21 Sandnes SB 8.
oktob
er

Treningstøy
barne/ungdomsgruppene

13 000 Avslått

H21 Stavanger
kommune

17.02 Tilskudd daglig leder stilling 30 000 60 000

H21 Bufdir 18.09 Paragruppene
Klatregrep 186 000

101500
(nov 21)

H21 Gjensidige septe
mber

Sommerklatreskole 450 000 Avslått

H21 Idrett + 16.09 Paragruppa
Klatretak og sele

35000 48500



S21 Stavanger
kommune

juni Dekke utgifter ved
ledsagere til sommerskole

6000 7500

S21 Idrett
+/idrettsrådet

juni Dekke reisekostnader ved
sommerskolen

10260 10000

H21 Idrett+/idretts
rådet

juli Midler miljøtrener torsdager 6000 6500

S21 NKF aug HLR kurs trenere august 21 5900 6190

H21 Sr bank sept Vertikal Friluftskveld med
Alex Honnold

150000 Avslått

H21 Haugesund
Sprebank
Gavefond

5.okt Klatretak til SA og SiS 150000 Avslått

H21 Bremnes
Seashore

Første
nove
mber

Frie midler til utstyr. 5000

H21 Lotteri og
stiftelsetilsyn
et

15.no
v

Tilskudd i forbindelse med
arrangement eller aktivitet
(tapte inntekter grunnet
pandemi i 2021)

15822 7255

H21 Stavanger
kommune -
tilskudd til
frivillighetens
år

15.
nov

Brus og pizza til
nedskruingsdugnaden

3000 3000



KOMITEER

BRV har hatt følgende komiteer i 2021

Årsfestkomite: Jan Eivind Danielsen , Jostein Øygarden, Maren Kallelid, Silje Sundal, Erika

Berle

Valgkomite: Andreas Ladstein, Thomas Holgersen og Jan Eivind Danielsen.

Sikkerhetskomite: Øyvind Salvesen, daglig leder og styreleder

Boltekomite: Øyvind Salvesen og Stian Engelsvoll

Kontrollutvalg: Lars Gjerdåker (leder), Mette Mathieu (gikk av i desember) og Rune Endresen

(vara, som ble medlem når Mette trakk seg).



Stavanger 11.02.22

Marthe Bowitz-Knudsen (trakk seg fra sitt verv 14.12.21)

Styreleder Jørn Myrland

Nestleder (fungerende leder fra 14.12.22)

Sjoerd Boersma Fredric Møllerop

Kasserer Styremedlem

Silje Sundal Jostein Øygarden

Styremedlem Styremedlem

Øyvind Salvesen Joakim Fugelli

Styremedlem Styremedlem

Erika Berle Maren

Styremedlem


