
KRISTIANSUND FJELLKLUBB 

Ekstraordinært årsmøte 17.02.19 
 
 
Møteleder: Stig Kanestrøm 
Referent: Mari Sandbakk 
Til stede fra styret: Stig Kanestrøm, Bjørnar Lundberg, Magnus Thue Stokstad, Maria Antonsen, Suzanne 
Molund, Mari Sandbakk 
Antall deltakere: 40–50 

 

1. Behandling av stemmeberettigede 
Det blir informert om lovnorm rundt stemmeberettigede. Ifølge paragraf 3 og 6 kan alle som 

har vært medlem i minst 1 mnd og som har alle avgifter oppgjort stemme under 
årsmøte. Stemming ved fullmakt er ikke akseptert. 

 

2. Innkalling 
Innkallingens gyldighet bestrides på grunn av tidspunkt for utsendelse av invitasjon og 

manglende informasjon. Det besluttes å stemme over innkallingen senere i møtet.  
 

3. Presentasjon av Buldrehallen Kristiansund v/ Ronny Nergaard 
● Prosjektgruppa består av: Marius Erstad og xx (medeiere i Buldrehallen Ålesund), 

Øistein Bjørhei, Per Ola Thingvold, Ronny Nergaard 
● Planen er å åpne sep/okt 2019 
● Buldrehallen Kr. Skal være for barn og voksne på alle nivåer. Hovedsatsingen er 

barn andre som ikke har klatret tidligere. 
● Prosjektet tar utgangspunkt i leie av 600 kvm i Ello-bygget på Løkkemyra. 
● Prosjektgruppa ønsker å ha med klubben, og dette vil være avgjørende for de 

foreløpige planene. Lokal forankring har betydning for prosjektet. 
● Bakgrunnen for prosjektet: Øistein fremmet et ønske for klubben om mer fokus 

på buldring i Kristiansund des 2017 og etterlyste en plan B om klatrehall ble 
vanskelig å realisere. Han ble ikke hørt. Øistein tok dermed kontakt med 
Buldrehallen Ålesund jan 2018, satte sammen prosjektgruppa. Da planene om 
samarbeid og lokaliteter kom på plass ble prosjektet lagt frem for Kr. Fjellklubb. 

● Fordeler for fjellklubben: komme til dekket bord, fordeler med markedsføring, 
profesjonelle ansatte, ressurser og utvidede åpningstider. 

● Fakta om Buldrehallen Ålesund:  
o Åpnet 3. oktober 2017 
o Har hatt 102 personer innom per dag i snitt 
o Omsetning: 5,5 mill. 
o Overskudd: 200 000 
o Budsjett: 4 mill., 2/3 lånefinansiert 
o Leder: Marius Erstad 

● Budsjettet for Buldrehallen Kristiansund tar utgangspunkt i første driftsåret til 
Buldrehallen Ålesund 

● Svarfrist Ello: 1. mars med mulighet for forlengelse. Det finnes andre potensielle 
lokaler. 

 



4. Presentasjon av styrets vurdering ang. Buldrehall i Kristiansund v/ Bjørnar 
Lundberg 

Innstillingen presenteres, og det forklares hvordan struktur og eierforhold, drift og inntekter 
kan fungere. Videre presenteres vurderinger, forutsetninger, utfordringer og muligheter 
for klubben om man skulle delta i prosjektet.  

Magnus presenterer innsikt fra Klatreklubben Ålesund, Kolsås klatreklubb og Oslo 
klatreklubb, som alle har eierandeler i kommersielle klatresenter. 

 
Magnus presiserer at utgangspunktet for styrets innstilling har vært at Buldrehallen ville bli 

realisert med eller uten klubben.  
 

5. Innlegg v/ medlem i nyveggkomitéen Anna Ervik Johnsen 
● Påpeker at man har fått for lite informasjon for å kunne stemme, samt at fristen 

er for kort.  
● Mener at Kristiansund Fjellklubb skal drive med breddeidrett, noe som ikke vil 

være fullt ut sammenfallende med Buldrehallens interesser. 
● Påpeker at Oslo klatreklubb får lite tilbake for deres eierskap i Klatreverket. 
● Vil ha en inkluderende klubb – for dyre priser kan diskriminere. 
● Fjellklubben bør jobbe og kjempe for nytt klatreanlegg drevet av klubben selv. 

 

6. Spørsmål/kommentarer fra deltakerne: 
● Ønske om flere alternativer på bordet. 600 000 kr kan være tilgjengelige for en 

oppgradering av Hula. Dette er dog ikke bekreftet. 
● Risikofylt for klubben å gå inn med så mye penger – kan være død kapital. Virker 

ikke gjennomtenkt. 
● Hadde ikke klubben et ønske om å bli i sentrum? 
● Hva skjer med Hula? 
● Deltakelse i Buldrehallen vil vise at fjellklubben ser fremover. Mange vil i dag ikke 

bli medlem i klubben pga for dårlige fasiliteter og reiser heller til Molde for å 
klatre. 

● Hvem blir eier av en eventuell ny tauvegg?  
● Det etterlyses innspill til andre tomter enn Atlanten. 
● Hvilke muligheter har KF for bruk av planlagte anlegg? 24 års leie og satsing på 

barn og ungdom gir tilskudd.  
● Forslag om samarbeid med turnforeningen om felles resepsjon etc. 
● Vil være positivt med et selskap som drifter et klatreanlegg – ser ikke 

driftsgrunnlag i KF. 
● Er det mulig å inngå et samarbeid på annen måte, uten å miste tilskudd og 

tippemidler? 
● Ønske om mer informasjon per e-post og ikke bare facebook 

 

7. Avslutning 
● Styret informerer om at ny og vesentlig informasjon gjør at styret velger å trekke 

sin innstilling. Vedtaket fattes uten kommentarer. 
● Ordinært årsmøte foreslås flyttet fra fredag til torsdag. Forslaget vedtas uten 

innvendinger. 
● Styret informerer om ny rabattordning hos G-sport for fjellklubbens medlemmer. 


