Medlemsmøte 20.11.2020
Beretning om komite/styrearbeid(Una)
I klatregruppen findes disse ulike komiteene:
●
●
●
●
●

Anlegg
Barneklatring
Arrangement
Sikkerhet
Økonomi

Styret: diskturer hvad der skjer i de ulike komiteene. Limet mellom komiteene.
I år: Corona betinget stengelse av vores anlegg, avlyste fellesklatringer
Arrangement komite:
●
●

Står for at organisere forskellige events
Pga corona f.e. alternativt buldrecup

barneklatring:
●
●
●

Målsetning: klatring for alle aldersgrupper
Inkøb av utstyr
Flere trenere

Nettside, facebook
●
●
●
●
●
●

Ny nettside
Bedre kommunikasjon mellem medlemmerne
Her kan man finde alle referatene
Terminplanen
Hms plan
Projekt til Avvikskema: informere klatregruppen om hendelser: ødelagt madrass, løs bolter,
knekket ankel etc.

Medlemmerne driver clubben! Frivillig arbeidet driver clubben!
Anlegg
●
●
●

Attraktiv buldrerommet: moonboard, god ruter
Dialog med fitness 1
Madrass

Økonomi
●
●

Klatregruppen virker som en reel virksomhet
Medlemskap. Ny påmeldingsmåte

Sikkerhet
●
●
●
●

Hms plan. Følge op. Oppdatere
Følge op til avvikskema
Instruktørsamling
Gennemgå utstyr til fellesklatring

Avviksskjema
På nettsiden kan man finde “avviksskjema”. Her ønsker vi at folk fyller inn avvik i form av ulykker,
nesteunlykker og andre hendelser, både stort og smått.
Gullbring
Spørsmål til medlemmer: Hvordan kunne man ha gjort tilbudt mere attraktivt?
o Instruktører til stede
o Lage en facebook event
o Corona restriksjoner skal følges opp
o Evtl fellesklatring der?
R : vil gerne kjøpe ny tak.
U: der består mulighet for at skru så mye man vil. Man bestemmer fordeling av takene selv.

Buldrerommet
● Hvordan går det med buldrerom booking?
J: fjern navnet dit igen hvis du ikke kommer! Ikke skriv deg ind to ganger om dagen hvis du er usikker
hvornår du kommer
K: hadde vært kult hvis man kunne skrive seg ind for kun 1 time
L: Forslag: skriv i paranthese hvilket tid f.eks.(16.00 – 17.00)
S: Gerne høre med de andre om det går fint at blive lenger hvis du gør det
Fotokonkurranse
Ny buldrecup kasse plasseres i buldrerommet inkl. Blackboard challenge
● Fotokonkurranse vinner: Karolis med billedet av Mads
o Innspill: lage et plakat i buldrerommet
o Tshirts limited edition? Kopper?
Vi ser «Mountains on stage» film om Deep water soloing og Mountaineering

