Mötesprotokoll för Svenska Klätterförbundets förbundsmöte
2012-03-25
Munhålans studentförening, Göteborg

Förbundsmötesprotokoll 2012-03-25
§1

Nominering av eventuella ytterligare styrelsekandidater utöver de
valberedningen föreslagit
Stockholms Klätterklubb nominerar Helena Brogren.
Förbundsmötet beslutade att använda sig av personröstning under §13.

§2

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
för mötet på grundval av den av förbundsstyrelsen upprättade
röstlängden
Totalt närvarade17 klubbar representerade med 47 röster. Röstetalet varierade
under mötets gång. Mötet började med 44 röster.

§3

Fastställande av föredragningslista för mötet
Förbundsmötet fastställde Föredragningslistan.

§4

Fråga om mötets behöriga utlysande
Förbundsmötet fann mötet vara behörigt utlyst

§5

Val av ordförande till mötet
Förbundsmötet beslutade att välja Carolina Hawranek till mötesordförande.

§6

Val av sekreterare till mötet
Förbundsmötet beslutade att välja Karin Persson till mötessekreterare.

§7

Val av två protokollsjusterare att jämte ordförande justera mötets
protokoll samt erforderligt antal rösträknare
Förbundsmötet beslutade att välja Calle Martins och Niklaes Nathén till
protokollsjusterare och tillika rösträknare.

§8

Styrelsens förvaltningsberättelse med resultat och balansräkning
för de två senaste åren, samt revisorernas berättelse för samma tid
Förbundsmötet beslutade att godkänna verksamhets- och förvaltningsberättelserna
för 2010 och 2011 med justeringar enligt nedan.


I verksamhetsberättelsen för 2010 görs ett tillägg under Tävlingskommittén att
ett mycket lyckat Stockholm Climbing festival arrangerades första veckan i
augusti. Ett arrangemang med både tävlingar, uppvisningar, föreläsningar,
utbildningar och festligheter. För första gången arrangerades klass +35.
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Till 2010 och 2011 läggs även resultat från internationella tävlingar för landslag
sport.



2011 års verksamhetsberättelse kompletteras med SM solo i skidalpinism.



Förbundsmöteshandlingarna kompletteras med verksamhetsrevisorns omdöme
samt läggs som bilaga till protokollet. Omdömet hade inte delats ut tidigare, utan
lästes upp under mötet.
Justeringarna läggs in direkt i Verksamhetsberättelsen så att rätt version finns för
arkivering.

§9

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning
Förbundsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

§10 Behandling av förbundsstyrelsens förslag och motioner som getts
in i den ordning som sägs i 2Kap 2§
10.1 Förslag nr 1
Accessfond
Förbundsmötet beslutade att bifalla reviderat förslag nr 1 enligt nedan.

9 Kap – Accessfond
1 § Namn
Fondens namn är Svenska klätterförbundets Accessfond.
2 § Teckningsrätt
Accessfondens tillgångar ska förvaltas separat och får endast användas till
för fonden avsedda syften enligt 3 § nedan. Teckningsrätt till
Accessfondens medel innehas av Svenska klätterförbundets styrelse.
3 § Syfte
Accessfondens syfte är att finansiera varaktiga åtgärder och projekt som
främjar och säkrar tillgängligheten till klättring på klippor, berg och block
i Sverige.
4 § Verksamhet
Accessfondens verksamhet består i att behandla och bevilja ansökningar
till fonden för att främja åtgärder och projekt som uppfyller fondens syfte.
Accessfondens verksamhet består också i att marknadsföra fonden, samt
informera om dess syfte och verksamhet.
Accessfonden ska finansiera åtgärder och projekt som verkar för att stärka
klättringen som del i det rörliga friluftslivet, inom ramen för
allemansrätten.
Åtgärder och projekt som finansieras av fonden skall följa Svenska
klätterförbundets och UIAA:s riktlinjer för access, miljö och etik.
Endast klubbar anslutna till Svenska klätterförbundet samt Svenska
klätterförbundets Accesskommitté kan söka och beviljas medel ur fonden.
Beslut om vilka projekt som ska beviljas medel ur Svenska
klätterförbundets Accessfond tas av förbundsstyrelsen.
Svenska klätterförbundets styrelse slår fast riktlinjer för Accessfondens
verksamhet så att fondens verksamhet bedrivs i enlighet med fondens
syften enligt 3 § ovan.
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5 § Förvaltning
Svenska klätterförbundets styrelse ansvarar för förvaltningen av fondens
medel.
6 § Likvidation och upplösning av fonden
Likvidation och upplösning av Svenska klätterförbundets Accessfond kan
bara föreslås och godkännas av två på varandra följande ordinarie
förbundsmöten. Eventuellt återstående medel efter beslut om likvidation
och upplösning får endast användas i enlighet med fondens syften, enligt 3
§ ovan.

Med anledning av det nya kapitlet ovan blir ny lydelse enligt nedan i
1 Kap 8 § Ändring av stadgar och regler
Förbundsmötet, eller extra förbundsmöte som utlysts härför, beslutar om
ändring av dessa stadgar.
Förslag härom inges i den ordning som framgår av 2 kap. 2 §.
För bifall av stadgeändring krävs beslut av förbundsmötet med minst 2/3
av antalet avgivna röster.
För bifall av stadgeändring i 9 Kap 3§ och 6§ krävs beslut av två på
varandra följande ordinarie förbundsmöten med 2/3 av antalet angivna
röster
Riksidrottsstyrelsen (RS) skall underrättas om stadgeändring.

10.2 Förslag nr 2
Stadgerevision
Förbundsmötet beslutade att bifalla förslag nr 2.
att uppdra åt förbundsstyreslen att tillsätta ett utskott med uppdrag att
återkomma till förbundsmötet 2014 med ett förslag på stadgerevision.
att utskottet involverar förbundsstyrelsen, kansliet, klubbar, kommittéer
och medlemmar i processen.

10.3 Förslag nr 3
Namngivningspolicy
Förbundsmötet beslutade att bifalla förslag nr 3 namngivningspolicy med
vissa ändringar till policyn enligt nedan.
Svenska klätterförbundets policy för namngivning av klätterleder
En klätterled namnges enligt traditionen av den klättrare som först
bestiger den. Namn på nya leder förmedlas till andra klättrare och
etableras över tiden som de facto officiella via klätterförare, oftast utgivna
av andra privatpersoner eller företag utan anknytning till förstabestigaren.
Svenska klätterförbundet varken kan eller vill reglera hur namn på leder
sätts eller återges i förare.
Svenska klätterförbundet uppmanar alla klättrare att vid hävdandet av en
ny klätterled ta i beaktande att ej föreslå namn som kan uppfattas som
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kränkande med hänsyn till: Riksidrottsförbundets, Svenskt Friluftslivs och
Svenska klätterförbundets värdegrund; samt internationella
alpinistunionens etiska regler (UIAA Mountain Ethics Declaration), eller
som bryter mot gällande lands lagstiftning.

Behandling av motioner
10.4 Motion nr 1
Förbundsmöte varje år
Förbundsmötet beslutade att avslå motion nr 1 och ersätta den enligt
nedan
Förbundsmötet beslutar att uppdra till förbundsstyrelsen att arrangera en
nationell träff det år förbundsmöte inte hålls. Där klubbarna kan mötas
och diskutera förbundsverksamhet.

10.5

Motion nr 2
Motionärs- och lagklasser i förbundets tävlingar i sportklättring
Förbundsmötet beslutade att bifalla förbundsstyrelsens förslag att
motionen får anses besvarad med vad som anförs i förbundsstyrelsen
utlåtande över motionen.

10.6

Motion nr 3
Kommunala klätteranläggningar och klätterväggar
Förbundsmötet beslutade att bifalla motionärens reviderade förslag. Enligt
nedan.
Förbundsmötet beslutade att uppdrar till förbundsstyrelsen att tillsätta en
grupp som i kontakt med kommuner, stat, RF och andra idrottsförbund
kartlägger hur förbundet kan få fler kommunala klätteranläggningar och
tävlingsväggar där vi kan arrangera tävlingar och andra arrangemang.

§11 Behandling av förslag till verksamhetsplanen med ekonomisk plan
för löpande och nästkommande verksamhetsår samt fastställande
av föreningarnas medlemsavgift för de två kommande åren till
förbundet
Enköpings KK lämnar mötet, röstlängden beslutas till 43.

Verksamhetsplan
Förbundsmötet beslutade att godkänna föreslagen verksamhetsplan med
nedanstående ändringar.
Generell ändring
Kansliet får i uppdrag att göra en konsekvent tempusändring i hela verksamhetsplanen.
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Punkt 33 ersätts med
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.
Punkt 44 ersätts med
Att bistå Sveriges klättrare med uppgifter om vårdgivare specialiserade på
klätterrelaterade skador.
Halmstad KK ansluter, röstlängden beslutats ändras till 46.

Ekonomisk plan
Förbundsmötet beslutade att godkänna föreslagen ekonomisk plan.
Beslutades att utöka budget för projekt 2013 till 155 000:Visby KK lämnar mötet, minskas med 2 röster.
Linköpings KK lämnar mötet, minskas med 4 röster
Beslutades att ändra röstlängden ändras till 40 röster.

Medlemsavgift
Förbundsmötet beslutade att bifalla nedanstående förslag på medlemsavgift för
2013 och 2014


Att inträdesåret är avgiftsfritt.



Att medlemsavgiften för klubbar är 130 kronor/medlem per år, dvs. ingen
skillnad i avgift för juniorer och seniorer.



Att minimiavgiften är minimi antal medlemmar som krävs vid ansökan om
medlemskap i Svenska Klätterförbundet, 5 x medlemsavgift, för denna
period 650 kronor.



Att klubbar med annan huvudorganisation än Svenska klätterförbundet
betalar en fast årsavgift på 3000 kronor per år oavsett antalet medlemmar.
o

Att medlemskap med ovanstående avgift inte inkluderar
medlemsförsäkring. Huvudorganisationen har egen försäkring
som täcker klättring.

o

Att klubb med ovanstående avgift endast får ett exemplar av
tidningen Bergsport tillsänt sig till klubbadressen.

o

Att klubb med ovanstående avgift inte kan välja att vissa
medlemmar ska vara "fullbetalande", villkoret gäller för hela
organisationen.

o

Att i övrigt gäller allt som gäller för övriga klubbar.

Skånes KK och Göteborgs KK reserverar sig mot punkten med annan huvudorganisation.
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Att avgiften på 3000 kronor per år för förening med annan
huvudorganisation och minimiavgiften på 650 kronor per år för "ordinarie"
klubbar faktureras i början av året som en bekräftelse på medlemskap
under året.

Förbundsmötet beslutar att den nya modellen startar 2013 och införs stegvis över två år,
dvs. de klubbar som får en differens i medlemsavgift i den nya modellen endast debiteras
½ skillnaden 2013 för att sedan 2014 debiteras hela skillnaden.

§12 Val av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen
för en tid av två år
Förbundsmötet beslutade att välja Pontus Axelsson till förbundsordförande för en
tid av två år.

§13 Val av sex övriga ledamöter samt två suppleanter i
förbundsstyrelsen för en tid av två år
Förbundsmötet beslutade att välja nedanstående ledamöter för en tid av två år
Madelene Lidmalm, 39 röster
Johan Ringstedt, 39 röster
Eleonore Säfsten, 36 röster
Peter Hermansson, 29 röster
Johan Wahlberg, 28 röster
Helena Brogren¸ 25 röster
Mikaela Rydberg, 36 röster, ger sin plats till Helena Brogren
Förbundsmötet beslutade att välja nedanstående två suppleanter för en tid av två
år
Panda Ekvall, 20 röster
Mikaela Rydberg, 32 röster
Jenny Högström, 15 röster, fick minst röster och faller därmed ifrån

§14 Val av revisor och personlig suppleant med uppgift att granska
verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom SKF för en tid av
två år
Förbundsmötet beslutade att välja Åke Pettersson till revisor samt Bo Suneson till
revisorsuppleant för en tid av två år.
Förbundsmötet beslutade att välja Hans Hellström till verksamhetsrevisor för en
tid av två år.
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§15 Val av ordförande och minst två övriga ledamöter av valberedningen för
en tid av två år
Förbundsmötet beslutade att välja nedanstående till valberedning för en tid av två år
till ordförande
Manne Forsdik, ordförande
Moa Wall
Jim Wasmuth

§16 Utmärkelser
Förra årsmötet gav förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram utmärkelser till detta
förbundsmöte.
För första gången delar Svenska Klätterförbundet ut utmärkelser.
Årets klubb 2011
Enköpings klätterklubb är en nystartad klubb med stor energi, som snabbt lyckats få igång
föreningen med en bred bas inom både inomhus- och utomhus klättring, för alla åldrar.
Klubben jobbar strategiskt med att utbilda tränare, instruktörer och föräldrar, de har fått
igång flera ungdomsgrupper och har redan startat upp en ungdomstävling i cup-form. De
har också byggt ut den ursprungliga klätterväggen för att ytterligare kunna utöka
verksamheten.
Klubben jobbar intensivt tillsammans med SISU idrottsutbildarna, Upplands
Idrottsförbund och kommunen för att på ett effektivt sätt utveckla klubben ännu mer.
Årets arrangemang 2011
Tilldelas Charlotte Hederén, Sickla KSS, Rebecca Nilsson, Halmstad KK och Sofie Serholt,
Halmstad KK.
Svenska Klätterförbundets barn- och ungdomsledarutbildning har funnit i många år, men
Charlotte, Rebecca och Sofie har genom sin positiva attityd och sitt stora engagemang lyft
utbildningen till en högre nivå. Utbildningen är nu mycket efterfrågad och ledarna får
enormt mycket beröm av kursdeltagarna.

§20 Övriga frågor
Förbundsmötet beslutade att uppdra åt styrelsen att se över konsekvensen av beslutet av
medlemsavgiften för ”klubbar med annan huvudorganisation”, så det inte uppstår några
kryphål och ”vanliga” klätterföreningar ”byter” identitet.

§21 Mötets avslutande
Mötesordförande Carolina Hawranek tackar och förklarade mötet avslutat.

Carolina Hawranek

Karin Persson

Mötesordförande

Mötessekreterare

Niklaes Nathén

Calle Martins *

Justerare

Justerare
Kontakt för justering har ej kunnat fås, beslut av styrelsen har tagits
med stöd från RF´s jurister att endast ha en justerare.
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