
 

Årsberetning 2015 

Styret for 2015 var følgende: 

 Claes Lislerud - Formann 

 Sven Aune - Kasserer 

 Jan H. Tveter - Styremedlem 

 Per Hetty – Revisor 

Klubben hadde 9 fullt betalende medlemmer, 6 støttemedlemmer og 1 junior. 

Etter årsmøtet tok vi med oss våre bedre halvdeler og spiste god mat og drikke på Bryggerikaia. 

Ellers så startet året som det hadde sluttet i 2014, i et kontorlokale i Sjøgata 37. Her fikk klubben 

disponere et rom for lagring av alt klubbutstyr, men det var også plass for et lite kaffebord. Der 

praten gikk løst som alltid og vi medlemmene jobbet med småprosjekter, programmerte og hjalp 

hverandre med små og store ting. Vi følte at lokalet var lite og ønsket oss veldig gjerne noe annet. Vi 

fikk høre at det kunne bli noen ledige lokaler på nå nedlagde Kirkhaugen Skole, når den nye 

flerbrukshallen ved Bankgata skole skulle åpnes. Kontakt ble opprettet med Bodø Bryteklubb og 

eiendomskontoret ved Bodø Kommune. Etter en befaring klarte vi å få leie Elevstua som lå under den 

tidligere svømmehallen på Kirkhaugen Skole. I begynnelsen av mai flyttet vi inn i kjelleren. 

Vi fant snart ut at dette ikke var et egnet sted; hovedsakelig pga fuktig luft og dermed fare for mugg 

og materialforandringer, samt mange store søyler. Når vi hadde tømt lokalet oppdaget vi auditoriet 

på skolen som også sto tomt. Forhandlinger med kommunen førte frem og i juli flyttet vi opp til 

lysere å bedre lokale. Der ble arbeidet med de påbegynte modulene av Nordvikasvingen fortsatt. I 

tillegg ble nye funksjoner på Bodø stasjon innstallert. Dette arbeidet fortsatte ut over høsten. 11. 

august var klubben offisellt 5 år og det ble feiret med kake dagen før på lokalet.  

14. November kunne vi arrangere julekjøring og julebord med gjester fra Mosjøen og Oslo. Vi tok 

pauser fra julestria ved å ha kjøring både i advent og i romjula. 

 

 

Bodø 17/01/2016 

 

_____________________  _____________________  __________________ 

Claes Lislerud    Sven Aune    Jan H. Tveter 
Formann     Kasserer     Styremedlem 


