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Protokoll fra styremøte i Håmmår’n fjellsportklubb 

 

Møtenummer:2 /2020 

Dato:: 4.mars 2020    

Kl: 19.00    

Sted: Trønderhallen    

 

Til stede:   Helle Skrataas, Rune Gjelvold, Trond Erik Munkeby, Marcin 

Piotrowski, Helene Sekkesæter.  

Forfall:   Bodil Oust 

Andre til stede:  Sak nr 7-12 Ingar Ernstsen Østlie 

 

 

 

Sak 1 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

VEDTAK: Protokoll ble godkjent. 

 

Sak 2 Innkalling til klatretinget: valg av repr. og evt. innsending av saker 

 

VEDTAK: Helene Sekkesæter representerer HFSK. Klubben dekker eventuelle utgifter som 

ikke dekkes av NKF.  

 

Sak 3 Innkalling av årsmøte Levanger idrettsråd: valg av repr. 

VEDTAK: HFSK sender 3 representanter til årsmøte 23.april kl. 18.30 på Skogn: Helle 

Skrataas, Trond Erik Munkeby, og Rune Gjelvold. 
 

 

Sak 4 Avtale med smartmedia: forlenge eller gjøre selv.  

VEDTAK: saken utsettes til neste styremøte.   

 

 

Sak 5 Trøndercup 

VEDTAK: Styret foreslår 7.november som dato for Trøndercup. Helle ble bedt om å kalle inn 

til et eget møte for å legge en plan for gjennomføring av arrangementet.   

 

Sak 6 TKs aktivitetsskole 2020: forespørsel om deltakelse fra HFSK. 

VEDTAK: Styret er positiv til å stille opp på TKs aktivitetsskole 1 dag. Kursansvarlig bes om 

å finne instruktører/sikrere til dette. Disse lønnes med 200 kr per time.  

 

Sak 7 Status på kurs og grupper  

Styret fikk en orientering fra Ingar om hvordan det har gått på ungdomsgruppen.  

  

 

Sak 8 Innkjøp  

VEDTAK: styret vedtok innkjøp av 50-70 toppanker innenfor en prisramme på 5 000 – 7 500 

kroner. Styret vedtok innkjøp av klatretak basert på anbefaling fra Eddie Tausvik: Flatholds, 

Creature of comfort innenfor en ramme på 30 000 – 35 000.  
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Sak 9 Orientering om søknad om utstyrsmidler 

VEDTAK: saken ble tatt til orientering.  
 

Sak 10 Orientering om søknad om tilskdud til bolter til Sparebanken 

VEDTAK: saken ble tatt til orientering. 

 

Sak 11 Ny kursansvarlig 

VEDTAK: Helene tar på seg ansvar som kursansvarlig fram mot sommeren.   
 

Sak 12 Eventuelt 

Leder ble bedt om å forhøre seg med Trønderhallen om mulighetene for å få dekt deler av 

innkjøpene som skal gjøres. Styret foreslår felles tur for HFSK og studentgruppa på Nord 

universitet 1.mai.   

 

Innkjøp: Trond Erik presenterte en liste over utstyr som han anbefalte at klubben kjøper inn, i 

hovedsak til utendørs dugnadsarbeid:  
 

VEDTAK: styret ga Trond Erik Munkeby fullmakt til å kjøpe inn utstyr innenfor rammen av 

20 000 kroner.  

 

Møteplan styret 

Møte 3/20: 29.april kl. 19.00 på Oskar.  
Møte 4/20: 27.mai kl. 19..00   
 

 

 

 

 


