Verksamhetsmål
uppfyllnad perioden 2012 - 2014

Verksamhetsmål
• På förbundsmötet 2012 antogs för första gången
verksamhetsmål för Klätterförbundets i enlighet
med SISU’s Målstege.
• Målen var totalt 66 till antalet. Av dessa är 46
uppfyllda 11 delvis uppfyllda och 9 ej uppfyllda.
• En lärdom från denna första period är att i
möjligaste mån begränsa antalet mål för då det är
en utmaning för hela organisationen att fokusera
på ett alltför stort antal mål.
• För kommande mandatperiod föreslår styrelsen
tillsammans med kommittéerna totalt 39 mål

Centrala funktioner
Nr

Verksamhets
område

Delområde

1

Centrala funktioner

Förbundsutveckling

2

Centrala funktioner

Förbundsutveckling

3

Centrala funktioner

Förbundsutveckling

4

Centrala funktioner

5

Mål
Att beslut fattade vid förbundsmötet 2012 är
genomförs enligt tidplan.
Att ta fram ett förslag till strategisk utvecklingsplan
(inklusive hållbar och diversifierad finansiering) för
tiden fram till 2024 att antas vid förbundsmötet
2014.

Status

Inom
Budget
Grönt

Grönt

Grönt

Att fira förbundets 40 års-jubileum 2013 genom en
nationell träff för alla klubbar och/eller en årsbok.

Grönt

Grönt

Klubbutveckling

Att det finns sammanlagt 8000 medlemmar i de till
förbundsanslutna klubbarna.

Rött

Grönt

Centrala funktioner

Klubbutveckling

Att öka antalet klubbar som lägger ut sina öppna
aktiviteter på förbundets hemsida.

Grönt

Grönt

6

Centrala funktioner

Klubbutveckling

Att goda exempel på klubbars utvecklingsarbete
regelbundet delges andra klubbar i en
återkommande sektion i Bergsport.

Grönt

Grönt

7

Centrala funktioner

Klubbutveckling

Grönt

Grönt

8

Centrala funktioner

Klubbutveckling

Grönt

Grönt

Att införa en ny stående sektion om föreningslära
och förmåner i förbundets månatliga nyhetsbrev till
klubbar.
Att kansliet skriver minst en notis per år i
Bergsport och i förbundets nyhetsbrev om hur
andra idrotter utvecklar sin verksamhet, till
exempel hur man rekryterar medlemmar och
söker bidrag.

Kommentar styrelse
Kommunala
Kommunalahallar,
hallar,
MotionärsMotionärs-och
ochlagklass
lagklass

Målet
Måletinte
inteuppnått.
uppnått.Vid
Vid
utgången
utgångenavav2013
2013var
varvivi
7129
medlemmar
7 215
medlemmar.

Centrala funktioner forts.
Nr

Verksamhets
område

Delområde

Status

Inom
Budget

Kommentar styrelse

9

Centrala funktioner

Organisation &
administration

Att samtliga klubbar ansluter sig till IdrottOnline
(eftersom det krävs av för att få ta del av statlig
finansiering).

Grönt

Grönt

Alla utom Klätterklubben
Granit med 3 medlemmar
?

Centrala funktioner

Organisation &
administration

Att delta (fysiskt eller via fullmakt) i samtliga
årsmöten för de organisationer som SKF är
medlem i (UIAA, IFSC, ISMF, RF/SISU, Svenskt
Friluftsliv och SOK).

10

Grönt

Grönt

11

Centrala funktioner

Ekonomi & juridik

Att förbundets egna kapital inte är mindre 31
december 2013 jämfört med 31 december 2011.

Grönt

Grönt

Mål

Marknads &
Etablerat marknads
kommunikations
kommitté. Arbetet i
kommittén har inte startat
ännu
ännu.

12

Centrala funktioner

Marknad &
Kommunikation

Attdet
detfinns
finnsett
ettväl
välförankrat
förankratoch
ochstrukturerat
strukturerat
Att
kommunikationsarbete.

13

Centrala funktioner

Marknad &
Kommunikation

Att förbundets nya grafiska profil tillämpas av
samtliga kommittéer och klubbar.

Grönt

Grönt

14

Centrala funktioner

Marknad &
Kommunikation

Att uppdatera produkterna och prislistan för
annonsering på förbundets hemsida.

Grönt

Grönt

Centrala funktioner

Marknad &
Kommunikation

Att ta fram en ny informationsbroschyr om
förbundet och värdet av medlemskap för
användning av klubbar och i publika
sammanhang.

Grönt

Grönt

15

Ex. Klättring utomhus

Centrala funktioner forts.
Nr

Verksamhets
område

Delområde

Mål

Status

Inom
Budget

Kommentar styrelse

16

Centrala funktioner

Information & teknik

Att förbundets hemsida under 2012 flyttas till den
nya tekniska plattform som tagits fram för
accessdatabasen.

Gult

Grönt

Bergsport.se lanseras nu i
samband
medmed
nu
i samband
förbundsmötet!

Grönt

Grönt

17

Centrala funktioner

Jämställdhet

Att Bergsport i bilder och artiklar bättre
återspeglar målet för könsfördelningen, med en
lägsta nivå som reflekterar det faktiska
könsförhållandet bland medlemmarna.

18

Centrala funktioner

Jämställdhet

Att starta minst ett projekt eller nätverk i syfte att
öka kvinnors deltagande och engagemang i
förbundet, särskilt bland seniorerna.

Grönt

Grönt

Tjejträff 23 november
2013

19

Centrala funktioner

Likabehandling

Att påbörja samarbete inom likabehandling med
minst en intresseorganisation för
minoritetsgrupper.

Grönt

Grönt

Expedition Altitud, Solna
KK,

20

Centrala funktioner

Likabehandling

Att kartlägga det arbete som görs idag i klubbarna
inom likabehandling och delge minst ett exempel
genom Bergsport.

Grönt

Grönt

Access
Nr

Verksamhets
område

21

Access verksamhet

22

23

Mål
Att inga ytterligare svenska klätterområden
stängts obefogat.

Access verksamhet

Att till förbundsmötet 2012 ta fram ett förslag
med uppdaterade stadgar för en accessfond
inom ramen för förbundet.

Access verksamhet

Att SKF profileras inom det internationella
klättersamfundet (t.ex. UIAA) som den
ledande aktören inom områden som access
och hållbar utveckling.

Status

Inom Budget

Grönt

Grönt

Grönt

Grönt

Styrelsens kommentar

Jonas P sekreterare inom UIAA
Access
Grönt

Grönt

Alpin verksamhet
Nr

Verksamhets
område

Mål

24

Alpin verksamhet

Att det finns en fastställd strategi för att Sverige
ska bli en förebild inom alpin klättring med
avseende på access och hållbar utveckling.

25

26

27

Alpin verksamhet

Alpin verksamhet

Alpin verksamhet

Att återinföra en alpin högfjällskurs i svenska
fjällen i förbundets regi.
Att arrangera minst en inspirationsföreläsning
med en internationell alpinist i världsklass.

Status

Inom Budget

Styrelsens kommentar
Strategiarbetet påbörjat
men inte fastställt.

Rött

Gult

Grönt

Att undersöka underlaget för en kurs eller ett
seminarium i planering av alpin klättring eller
expeditionsklättring.

Grönt
Införtoch
ochgenomfört
genomförtenen
Infört
Ungdomskursi Kebnekaise
i Kebnekaise2012
2012
Ungdomskurs
och2013.
2013.
Gröntoch
Två föreläsningar har genomförts.
Steve House 2012 och Doug
Grönt Scott 2013.

Grönt
Rött

Grönt

Beslutat genomföra alpin
elitungdomssatsning under 2014

Annläggningsverksamhet
Nr

Verksamhets
område

28

Anläggningsverksamhet

29

30

31

Anläggningsverksamhet

Anläggningsverksamhet

Anläggningsverksamhet

Mål
Att publicera ett avsnitt om klättring i Måttbok
som ges ut av Sveriges Kommuner och
Landsting.
Att ha ett aktivt samarbete med alla
klätterväggar som är intresserade av
certifiering av sin verksamhet.

Klar i tid

Inom Budget

Styrelsens kommentar
Dokumenterat i den elektroniska
utgåvan av måttboken.

Grönt

Grönt

Grönt

Grönt

Grönt

Grönt

Att information, kunskap och hjälp till de som
planerar att bygga en klättervägg eller har en
klättervägg finns lätt tillgängligt från förbundet.
Att utföra en första kartläggning av
anläggningar i Sverige med avseende på
geografi (kommun), utövarantal och andra
relevanta mätdata.

Kartläggningen är påbörjad.
Pausa
Ansluter
fram
tilltill
mål
efter
1 Kommunala
förbundsmötet
klätteranläggningar.
Rött

Grönt

BoU verksamhet
Nr

Verksamhets
område

Mål

32

Barn- och
ungdomsverksamhet

Att kommunicera Riksidrottsförbundets riktlinjer
för barn- och ungdomsidrott till samtliga
klubbar i förbundet.

Barn- och
ungdomsverksamhet

Att påbörja ett utvärderingsprojekt där vi tar
reda på hur barn och ungdomar i våra klubbar
själva önskar att deras verksamhet utformas.
Projektet kan genomföras i samarbete med
annan organisation.

33

34

35

36

37

38

Barn- och
ungdomsverksamhet

Att följa upp utvärderingen av barn- och
ungdomsverksamheten med en plan för en
satsning i enlighet med det våra unga önskar.

Status

Inom Budget

Grönt

Grönt

BoU kommittén nyligen bemannad
och uppgiften ligger som mål för
BoU under den kommande
mandatperioden.
Rött

Grönt
Kopplat till ovanstående mål.

Rött

Grönt

Grönt

Grönt

Barn- och
ungdomsverksamhet

Att öka klubbarnas rapporterade timmar för
Statligt LOK-stöd.

Barn- och
ungdomsverksamhet

Att öka antalet klubbar som bedriver och får
finansiering av barn- och ungdomsidrott inom
ramen för Idrottslyftet.

Grönt

Grönt

Barn- och
ungdomsverksamhet

Att minst fem klubbar startar barn- och
ungdomsprojekt inom friluftsliv med syfte att få
fler barn och unga att upptäcka
utomhusklättring.

Grönt

Grönt

Att införa prestationsmärken för barns
klätterutveckling i stil med Simförbundets
Baddaren.

Grönt

Grönt

Barn- och
ungdomsverksamhet

Styrelsens kommentar

Elitverksamhet
Nr

Verksamhets
område

39

Elitverksamhet

40

41

42

43

Elitverksamhet

Elitverksamhet

Elitverksamhet

Elitverksamhet

Mål
Att ta minst två placeringar bland topp sex vid
JVM, JEM eller Europacup-tävling inom
sportklättring för juniorer.

Status

Grönt

Inom Budget

Grönt

Att ta minst en medalj vid VM, EM eller världscuptävling inom sportklättring för seniorer.
Att ta minst en placering bland topp tio vid VM,
EM eller världscup-tävling inom skidalpinism för
seniorer.
Att Sverige deltar i minst ett VM, EM eller en
världscup-tävling i isklättring.

Styrelsens kommentar

Matilda S närmast med en mycket
fin sjätteplats på VM i Paris 2012.
Rött

Grönt

Grönt

Grönt

Grönt

Grönt

Att undersöka möjligheterna till en framgångsrik
svensk elitsatsning inom alpin klättring.
Grönt

Medicinsk verksamhet
Nr

Verksamhets
område

44

Medicinsk verksamhet

Mål

Medicinsk verksamhet

Att hjälpa klubbar med medicinsk expertis vid
minst två första hjälpen-kurser.

46

Medicinsk verksamhet

Att kontakta samtliga klubbar och uppmanat
dem att utbilda sina medlemmar i första hjälpen.

48

Medicinsk verksamhet

Medicinsk verksamhet

Inom Budget

Styrelsens kommentar

Att bistå Sveriges klättrare med uppgifter om
vårdgivare specialiserade på klätterrelaterade
skador.

45

47

Status

Grönt

Grönt

Grönt

Grönt

Grönt

Grönt

Att inleda samarbete med minst en organisation
som arrangerar första hjälpen-kurser för att öka
tillgängligheten till utbildningstillfällen.
Att publicera eller faktagranska fyra medicinska
artiklar i Bergsport per år.

Arbetet startat men ej slutfört ännu.
Rött

Grönt

Grönt

Grönt

Säkerhetsverksamhet
Nr

Verksamhets
område

49

Säkerhetsverksamhet

50

Säkerhetsverksamhet

Mål

Att ta fram en uppdaterad och mer tillgänglig
incidentdatabas.
Att vara ett stöd i arbetet med att uppdatera
förbundets normer och riktlinjer för utbildning
och examination inom samtliga
discipliner/funktioner.

Status

Inom Budget

Styrelsens kommentar

Klar men ej publicerad
Rött

Grönt

Grönt

Grönt

Tävlingsverksamhet
Nr

Verksamhets
område

51

Tävlingsarrangemangs
verksamhet

Att SM i sportklättring genomförs varje år för
juniorer och seniorer i grenarna boulder och
lead.

52

Tävlingsarrangemangs
verksamhet

Att minst ett SM i sportklättring genomförs under
perioden för juniorer och seniorer i grenen
speed.

53

Tävlingsarrangemangs
verksamhet

Att SM i skidalpinism genomförs varje år.

Tävlingsarrangemangs
verksamhet

Att ett första SM i isklättring genomförs under
perioden.

54

Mål

Klar i tid

Grönt

Rött
Grönt

Rött
55

56

Tävlingsarrangemangs
verksamhet

Tävlingsarrangemangs
verksamhet

Att NM i sportklättring genomförs enligt
överenskommelse med de andra nordiska
klätterförbunden.
Att undersöka möjligheterna att genomföra det
NM i sportklättring som utgått i det nordiska
mästerskapsschemat 2012–2013.

Inom Budget

Kommentar styrelse

Grönt
Det har inte funnits tillräckligt
underlag eller intresse för att tävla i
Grönt speed
Grönt
Vi har intill nyligen inte haft några
fasta resurser inom förbundet som
jobbat med isklättring och
Grönt tävlingsverksamhet

Grönt

Grönt

Grönt

Grönt

Tävlingsverksamhet forts.
Nr

Verksamhets
område

Mål

57

Tävlingsarrangemangs
verksamhet

Att minst sex cup-tävlingar för juniorer och minst
två cup-tävlingar för seniorer arrangeras (enligt
officiellt tävlingsreglemente för sportklättring.)

58

59

60

Tävlingsarrangemangs
verksamhet

Att minst ett gym eller klubb arrangerar en
självfinansierad breddtävling i sportklättring i
förbundets regi för ”nya” tävlingsklättrare (i syfte
att locka fler att prova på att tävla).

Tävlingsarrangemangs
verksamhet

Att samarbete inletts med de nordiska
förbunden kring arrangerande av NM i
skidalpinism och isklättring.

Tävlingsarrangemangs
verksamhet

Att förbundets
tävlingsarrangemangsverksamhet till 2013 års
utgång är till hälften självfinansierat.

Klar i tid

Inom Budget

Gult

Grönt

Grönt

Grönt

Gult

Rött

Grönt

Kommentar styrelse
Vi har varit nära att uppnå målet
men vi har saknat fler
arrangörsvilliga klubbar.

Inte isklättring, men skidalpina har
ett gott och nära samarbete med
Normännen.

Ansträngningar har gjorts under
perioden och finansiering har
Rött ordnats för enskilda tävlingar.

Utbildningsverksamhet
Nr

61

62

63

Verksamhets
område

Utbildningsverksamhet

Utbildningsverksamhet

Mål
Att uppdatera alla normer rörande kurser,
instruktörsnivåer samt examinationer inom
samtliga discipliner/funktioner så att de blir
enhetliga och uppfyller internationell
standard.
Att utarbeta en ny norm för
topprepsinstruktörskurs riktade till
skolväsendet samt inomhusanläggningar.

Utbildningsverksamhet

Att anordna minst två instruktörsseminarier
per år.

Utbildningsverksamhet

Att alla beställningar på examinationer och
instruktörskurser anordnas och genomförs
för så väl klubbar, anläggningar och
privatpersoner inom samtliga discipliner.

Status

Inom Budget

Gult

Grönt

Grönt

Grönt

65

66

Normerna inom sportklättring har
uppdaterats men vi har inte gjort
någonting inom isklättring och
skidalpinism ännu.

2012 2st
2013 1st
Gult

64

Styrelsens kommentar

Grönt

Grönt

Utbildningsverksamhet

Att minst en gymnasieskola startar en
nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) i
klättring enligt förbundets kriterier
höstterminen 2013.

Grönt

Grönt

Utbildningsverksamhet

Att ytterligare en gymnasieskola ansöker
2013 för att starta en nationellt godkänd
idrottsutbildning (NIU) i klättring enligt
förbundets kriterier höstterminen 2014 i en
annan region i landet än den första.

Grönt

Grönt

Top 4
3

Centrala funktioner

Förbundsutveckling

18

Centrala funktioner

Jämställdhet

16

Centrala funktioner

Information & teknik

25

Alpin verksamhet

Att fira förbundets 40 års-jubileum 2013 genom en
nationell träff för alla klubbar och/eller en årsbok.

Grönt

Grönt

Att starta minst ett projekt eller nätverk i syfte att
öka kvinnors deltagande och engagemang i
förbundet, särskilt bland seniorerna.

Grönt

Grönt

Gult

Grönt

Att förbundets hemsida under 2012 flyttas till den
nya tekniska plattform som tagits fram för
accessdatabasen.

Att återinföra en alpin högfjällskurs i svenska
fjällen i förbundets regi.

Gult

Tjejträff 23 november 2013

Bergsport.se lanseras
nu i samband med
förbundsmötet!

Infört och genomfört en
Ungdomskurs i Kebnekaise 2012
Grönt och 2013.

