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1. Styrets sammensetning 
 

Leder: Irene Foss  

Nestleder: Halvard Lamark  

Styremedlem(mer) og varamedlemmer:1 Simen Rønning, Else Andresen, Marius Foss (1 

vara), Andreas Lies Ødegård (2 vara) 

Valgkomité: Marianne Vikdal, Pål Røkenes, Vivian Moen-Hansen, Markus Lie 

Revisorer: Kjell Ryen, Kaja Krogsæter  

 

2. Styrets arbeid 
 

Styremøter 

Det er avholdt 7 styremøter hvor 43 saker er behandlet. 

 

Spesielle oppgaver 

Styret har også dette året dradd nytte av den ryddejobben som ble gjort de tre foregående år 

med å få klubben organisert på en god måte igjen, etter at den de siste årene har vært drevet 

av noen få ildsjeler som var lei av å dra lasset alene. Styret har hatt fokus på å jobbe etter 

årshjulet som ble utarbeidet og videreutviklet de tre foregående år, og dermed sørge for å 

være i forkant med driften. Styret mener nå at klubben har fått en ordentlig struktur, og igjen 

er en veldrevet klubb. Man imidlertid fortsatt utfordringer med å tiltrekke seg ildsjeler til 

klubben som er villig til å påta seg ansvar i styret og på de ulike klatrepartiene. Videre har 

styret og kommunen også dette året hatt en utfordrende dialog vedrørende tildelt halltid for 

barneklatringen.  

 

Aktivitet 

• Barneklatringen: 

Barneklatring har foregått på mandager og tirsdager med tidvis godt oppmøte. I 

tillegg har klubben fortsatt med et mellomparti for de mellom 10 og 12 år. Grunnet 

mangel på ansvarlige for barnegruppen og mellompartiet på tirsdager, har styret vært 

nødt til å legge ned disse grupppen midlertidig. Styre måtte i perioder ta ansvaret for 

disse gruppene med å bruke styremedlemmer. Det er tilbudt topptaukort/brattkortkort 

for instruktører/foresatte. I starten av året var det noe uklarheter vedrørende leie av 

spilleflate, men dette løste seg. Før jul ble det også gjennomført besøk av nissen med 

godtepose til barna.  

 

• Ungdomsklatringen: 

Ungdomsklatringen har foregått på onsdager med godt oppmøte. I tillegg har det vært 

arrangert turer til Klatresenteret på Skullerud. Dette er et vellykket arrangement man 

ønsker å gjenta. Tilbudet med klatring i på mandager i Fjellhamarhallen er avviklet 

grunnet mangel på ansvarlig voksen. Uteklatring måtte avlyses grunnet dårlig vær.   

 

• Voksenklatringen: 

Voksenklatringen har vært gjennomført på mandager med noe variert oppmøte. 

Ønsker å få med flere, og det informeres om at dette også er et lavterskeltilbud. 

Voksenklatringen har i all hovedsak foregått i Fjellhamarhallen. 

                                                 
1 Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes i idrettslagets lover. Det er ikke noe i veien for at 

styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver, således at man isteden for å velge tre styremedlemmer kan 

velge for eksempel kasserer, sekretær og materiellforvalter.  



 

 

   

• Kurs: 

Klubben har i regi av egne ressurser tilbudt brattkortkurs for foresatte og 

gruppeansvarlige, men bare del 1 av kurset er arrangert (topptau-kurs). Deltagerne 

vil få tilbud om å delta på del 2 av kurset (brattkort-kurs). .  

 

• Innkjøp: 

Klubben har dette året kjøpt inn en del nytt utstyr, blant annet tau, sko, seler og 

hjelmer.  

 

• Nettsidene: 

Det er nedlagt en del arbeid fra styrets side for å oppdatere og bedre klubbens 

nettsider. Dette må det jobbes videre med. Det er også mye jobb med å oppdatere 

medlemslister og knytte de ulike medlemmene til riktig klatreparti i Idrettsforbundets 

medlemssystem som vi benytter (Minidrett). Dette systemet benyttes også til 

fakturering av medlemsavgift. Styre vurdere også å ta i bruk Spond for medlemmene.  

 

• Årshjul: 

Styret har dette året hatt stor glede av årshjulet som ble ferdigstilt de foregående år. 

Dette systematisere klubbens arbeid på en god måte, og alle klubbens oppgaver og 

frister er lagt inn i et årshjul. Dette gjøre driften og styrets arbeid letter.  

 

• Folkehelsedagen: 

Klatreklubbens var også i år innstilt på deltagelse i Folkehelsedagen i Marikollen. 

Arrangemenet ble imidlertid avlyst av kommunen.  

  

• Samarbeid med andre klubber: 

Rælingen klatreklubb har vært i kontakt med både Lørenskog klatreklubb og 

Romerikstoppen klatreklubb for å innlede et samarbeid. Det har også vært jobbet med 

en mulig sammenslåing av klubbene.  

 

• 10-års jubileum: 

Styret søkte å arrangere en fellestur til lillehammer for medlemmer og foresatte. 

Tilbud ble innhentet, men interessen ble for laber så arrangementet ble avlyst.   

  

 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 

Styret er fornøyd med den aktiviteten klubben har hatt dette året. Videre er det ønske om mer 

samarbeid mellom de ulike gruppene, slik at barna og ungdommene får mer utfordringer og 

mer veiledning/inspirasjon som tar dem et steg videre.  

 

3. Økonomi 
 

Klubben har en sund og god økonomi, med tilstrekkelig buffer på konto. Siden driften av 

klubben har ligget noe brakk i perioder har det ikke vært god nok systematikk i innkreving av 

klubbavgift. Dette har nå det nye styret tatt tak, og blant annet tatt i bruk "Klubkadmin." til 

idrettsforbundet. I denne løsningen ligger det både løsning for medlemsregister og elektronisk 

fakturering.   

 

Hoved-utgiftene for klubben er halleie og innkjøp av utstyr.    



 

 

4. Medlemstall 
 

Medlemstall for 2018. 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 

eldre 

Totalt 

Barneklatringen  35    35 

Ungdomsklatringen   16   16 

Voksenklatringen    0 37 37 

Totalt 0 35 16 0 37 88 

 

Medlemsutviklingen har ligget ganske stabilt de siste årene, med en liten økning sist år.  

 

 

5. Resultatregnskap med balanse for 2018 
 

Regnskapet for Rælingen klatreklubb viser for 2018 et underskudd på 387 kr. Se vedlagt 

regnskap og balanse. Bakgrunnen for negativt årsresultat er i hovedsak at klubben ble nødt til 

å honorere to av ungdommene i klubben for at de kunne steppe inn som ansvarlige på 

barnepartiene (fikk ingen voksne til å bli gruppeansvarlige). Det er også en del utestående 

fordringer på medlemskontigenten. Klubbens egenkapital (bankinnskudd) er på 119.834 kr pr 

31.12.18.  

 

6. Budsjett for 2019 
 

Budsjettet er basert på nåværende innbetaling av medlemskontingent. Vedlagt budsjett gir et 

forventet driftsresultat, og et forventet årsresultat. Det vil fortsatt kunne være en del utgifter 

knyttet til innkjøp av utstyr som vil kunne spise litt av egenkapitalen til klubben. Videre legger 

styret i det nye budsjettet opp til å betale honorar til ungdommer som påtar seg gruppeansvar 

i barnepartiene, samt at medlemskontigenten er foreslått økt.   

 

 

I styret for Rælingen Klatreklubb 

Marikollen februar 2019 

 

 

 

 

Irene Foss (leder)        Halvard Lamark (nestleder)         Simen Rønning (styremedlem) 

 

 

 

 
 

Else Andresen (styremedlem)  Marius Foss (vara)     Andreas Lies Ødegård (vara) 

 

 

 

 

 



 

 

Revisors beretning2 
 

Klubbens revisorer valgt på årsmøtet har revidert årsregnskapet for Rælingen klatreklubb. 

Årsregnskap, resultatregnskap og endring av disponible midler er gjennomgått og revidert. 

Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 

hverken som følge av misligheter eller feil.  

 

Revisors oppgave er å gi utrykk for en mening om klubbens årsregnskap på bakgrunn av 

gjennomført revisjon. Etter revisors mening gir årsregnskapet med endring av disponible 

midler et riktig bilde av klubbens finansielle stilling. Basert på revisjon av årsregnskapet og 

opplysninger i årsberetning, mener vi styret har og oppfylt sin plikt og det gir grunnlag for 

fortsatt drift av klubben. 

 

 

Revisorer for Rælingen Klatreklubb 

Marikollen februar 2019 

 

 

 

 

Kjell Ryen (revisor)      Kaja Krogsæter (revisor) 

                                                 
 2 Klubben må ha revisor uansett, men klubber med en omsetning på over kr 5 000 000,- må ha en profesjonell 

registrert/statsautorisert revisor. 


