
 

 

Ekstraordinært årsmøte  

INDRE SUNNFJORD TURLAG  

Tysdag 16.juni kl 20:00  

Stad NRK 

   

   

Sakliste:    

1. Konstituering                      

a) godkjenning av innkalling 
b) godkjenning av sakliste  
c) val av Ragna Renna som ordstyrar  
d) val av Ronny Iden sekretær  
e) val av to til å skrive under protokollen. Per Tore Meier og Johanne Helene 
Iversen 
 
2. Sponsing av klatrevegg i Sunnfjordhallen.  

Forslag til vedtak fra styret :  
Styret i Indre Sunnfjord Turlag får høve til å sponse klatrevegg i 
Sunnfjordhallen med inntil 100.000 kroner.  

 

Asle Veien la frem saken. Klatrevegg skal kjøpes inn av Sunnfjord 
folkehøyskole og skal drives av skolen. Det er alternative vegger på størrelse og 
vanskelighetsgrad i tilbud fra dansk firma Abekatten. Et på 318 000 og 438 000 
eksklusiv moms og frakt. Skissen er at Sparebanken Sogn og Fjordane går inn 
med 250 000 kroner og IST med 100 000. Ytterligere finansiering er påkrevd.  



 
Det ble stilt spørsmål om de skisserte alternativene som lå inne i tilbudet fra 
Abekatten er egnet for annet enn barneklatring og for nybegynnere.  Spørsmål 
om den er egnet til å bygge opp et klatremiljø i Sunnfjord. Diskusjon omkring 
dette og meninger om at i hvert fall alternative med størst vanskelighetsgrad vil 
gi god trening for mange av ISTs medlemmer som ikke driver med aktiv 
klatring/sportsklatring.  

Synspunkt om at IST må ha innvirkning på det alternativ som velges, og at det 
skal stilles kvalitetskrav før en går inn på en bindene avtale. Synspunkt om at 
årsmøte må stille vilkår som medlemsfordeler, vanskelighetsgrad og 
åpningstider før bindene avtale.   

Etter innspill fra salen foreslår styret at beløpet økes til kroner 200 000. Asle 
Veien og Johanne Helene Iversen arbeider videre for å fremme IST sine 
interesser i prosjektet og mot Sunnfjord Folkehøyskole 

 

Vedtak på årsmøte :  

 
Indre Sunnfjord Turlag får høve til å sponse klatrevegg i Sunnfjordhallen 
med inntil 200.000 kroner.  

 

	  


