
 
Referat fra styremøte i DKK 16. juni 2015 
 
 
1. Kassererjobben - Vi sliter litt med kassererjobben i DKK. Det er den vanskeligste jobben 

å få noen til å ta, og det byr på utfordringer. Ingrid sliter med å få tid og overskudd til den 
jobben og har egentlig spurt om vi kan finne en annen. Og det er jo ikke så lett. Ingrid har 
kommet med følgende forslag: ”Noen tar over som medlemsansvarlig, jeg betaler regninger 
ut året og fører regnskap. Jeg er ikke med på styremøter eller annen korrespondanse. Litt 
som om dere har en ekstern regnskapsfører (som kanskje ikke hadde vært så dumt).” 
 
Per og Anders tar over som medlemsansvarlige (sjekker om det er nye medlemmer på 
gang annenhver uke). Anders ber om at vi to får påloggingsinfo til Klubbadmin fra 
support. Alle fakturaer må være helt klare og ferdigbehandlet i styret før de går til 
regnskapsfører (Ingrid). 
 
Et alternativ ved neste valg kan være at en frivillig får betalt for jobben. Bedre med en som 
er tettere på og da slipper vi kanskje å betale full pris (ved evt. bruk av regnskapsfirma). 
Må i hvert fall få redusert pris fordi det ikke betales skatt. Blir da betalt syrerhonorar? 
Også fordel om denne sitter i styret, men ikke helt nødvendig. Kan jo ta utgangspunkt i at 
det er 10 timer med betaling av regninger osv og 5 timer med føring av regnskap. Og med 
en timepris på 250,- blir det 3.750,-. 

 
2. Buldrerom på Åssiden: Åpning, betalingsløsning, ferdigstillelse, pengebruk, søke støtte, 

betaling for bruk, barneklatring m.v. Kan også vurdere samarbeid med SFO/skole. 
Buldreveggkomiteen jobber videre med dette. 
 

3. dkk.no: Om hjemmeside osv – Kan Sveinung bidra? Få en god kobling opp mot betaling av 
buldring m.v. 

 
4. Bolter og ny ruter: Harald B sjekker priser innimellom for å se om vi betaler riktig pris. 
 
5. Jubileumsfest: Dropper dette i år. Liten respons fra tidligere medlemmer. Satser på 

julebord i stedet. 
 
6. FB-side: Vi må publisere som oss selv, der det er nødvendig (går ikke fra mobil). 
 
7. FB-gruppe: I stedet for side? Eller side ved side? Invitere alle som følger siden? I en 

gruppe blir det lettere for folk å legge inn meldinger og diskutere. Vi oppretter dette når 
det blir behov (for mange henvendelser og diskusjoner). 
 

8. Klatrefører-app: Vi har fått en henvendelse og vil se nærmere på en slik løsning. Anders 
og Harald Ø. Fra Utom. Hadde vært fint å hatt på plass en slik løsning om ikke så lenge. Vi 
har fører for to-tre år til. 

 
9. Klatrevegg i Røyken: Harald B informerte og skal følge med. Skal være klar i 2016. 

 
10. Mulig klatresenter i tennishallen: Er ikke noe nærmere en avklaring. Harald Ø følger 

opp og informerer straks det er noe å informere om. 
 

11. Eventuelt/Annet: ikke noe spesielt. 


