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1. Styrets sammensetning 
 

Leder: Irene Foss  

Nestleder: Lena Bjartland Strømman 

Styremedlem(mer) og varamedlemmer:1 Simen Rønning, Marius Foss (1 vara), Andreas 

Liesødegård (2 vara) 

Valgkomité: Halvard Lamark, Else Andresen, Vivian Moen Hansen, Bridget Rønning 

Revisorer: Kjell Ryen, Kaja Krogsæter  

 

2. Styrets arbeid 
 

Styremøter 

Det er avholdt 3 styremøter. 

 

Spesielle oppgaver 

Styret har hatt fokus på å jobbe etter årshjulet som er utarbeidet av tidligere styre, og dermed 

sørget for å være i forkant med driften. Styret mener at klubben har en ordentlig struktur, og 

er en veldrevet klubb.  

 

Aktivitet 

• Barneklatringen: 

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

har ikke vært aktivitet på mellompartiet for barn mellom 10 og 12 år. Det har i 2019 

vært utbetalt godtgjørelse til to gruppeansvarlige ihht. vedtak på årsmøtet 2019.    

 

• Ungdomsklatringen: 

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

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

ønsker å gjenta.   

 

• 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. 

   

• Kurs: 

Klubben gjennomført topptaukurs i september 2019. Det ble satt opp tilbud om 

topptaukurs også i november 2019 men dette kurset ble avlyst pga. få påmeldte.  

 

 

• Nettside, medlemskommunikasjon og sosiale medier: 

Styret har tatt i bruk Spond for å kommunisere med medlemmene og for å organisere 

og registrere oppmøte på de ulike partiene. Dette fungerer godt.  

 

 
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.  



 

 

Bruk av spond har også bidratt til å forenkle arbeidet med å oppdatere medlemslister 

og knytte de ulike medlemmene til riktig klatreparti i Idrettsforbundets medlemssystem 

som vi benytter (Minidrett).  

Det har vært liten aktivitet på klubbens nettside og på facebook.  

 

• Årshjul: 

Styret har hatt fokus på å arbeide etter klubbens årshjul. Dette har bidratt til å sikre at 

de ulike oppgaver og frister ivaretas.  

 

• Markedsføring av klatreklubben 

Rælingen fotballklubb (gutter2009) arrangerte kickoff på krigsskolen. Rælingen 

klatreklubb var tilstede med sikrer/veileder.   

  

 

Vurdering av aktivitet 

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 god økonomi, med tilstrekkelig buffer på konto. Klubben bruker klubbadmin til 

medlemsregistrering og fakturering.  

 

4. Medlemstall 

 
Medlemstall pr 31.12.2019 

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

eldre 
Totalt 

Barneklatringen   18       18 

Ungdomsklatringen     11     11 

Voksenklatringen       0 18 18 

Totalt   18 11 0 18 47 

 

Det har de senere årene vært en del utestående medlemsavgift. Dette er ryddet opp i og en del 

medlemmer er derfor avsluttet. 

 

5. Resultatregnskap med balanse for 2019 
 

Resultatregnskap med balanse ligger vedlagt i eget dokument 

 

 

6. Budsjett for 2020 
 

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 inn en del kostnader til oppgradering av klatreveggen i Marikollhallen. 



 

 

 

 

 

I styret for Rælingen Klatreklubb 

Marikollen mars 2020 

 

 

 

 

 

Irene Foss (leder)        Lena Bjartland Strømman (nestleder)          

 

 

 

 

 

 

Simen Rønning (styremedlem) Marius Foss (vara)     Andreas Lies Ødegård (vara) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


