Närvarande
Isabel Jantzer, (IJ). ordförande
Andreas Gustafsson, (AG)
T.om. punkt 9, Steffen Oxenvad, (SO)
Gunnar Sjölin, (GS)
Björn Strömberg, (BS)
Thomas Winnberg, (TW)
Adam Herring, (AH)
Karin Persson (KP), GS adjungerad

Ej närvarande
Cecilia Horak, (CH)
Nanna Söderin, (NS)

Protokoll styrelsemöte #215 för Svenska
Klätterförbundet (24 september 2016, Idrottens Hus)
1

Mötet öppnas

Förbundets ordförande Isabel Jantzer öppna mötet och hälsar styrelsen välkommen.

2

Val av mötesordförande

Beslutades att välja Isabel Jantzer till mötesordförande.

3

Val av mötessekreterare

Beslutades att välja Karin Persson till mötessekreterare.

4

Val av justerare

Beslutades att välja Thomas Winnberg till justerare.

5

Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna föreslagen dagordning efter justering i ordningsföljd då SO var
tvungen att avvika efter lunch.

6

Föregående protokoll

Beslutades att godkänna föregående protokoll 214 och lägga till handlingarna.

7

Medieplan

SO redogjorde för status av den medieplan som planeras. Till nästa fysiska styrelsemöte
den 4/12 ska ett utkast tas fram.
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8

Nyhetsredaktörer på bergsport.se

Nyhetsredaktör Andreas Harne har sedan i juni haft uppehåll i sitt uppdrag då han till
styrelsen tillsände förslag på nytt avtal samt nytt förslag på uppdragsbeskrivningar och
ansvarsområden för bergsport.se.
Beslutades att IJ tar kontakt med Andreas Harne och ber honom återuppta arbetet och
fullfölja avtalet. Ett nytt avtal kommer att skrivas inför 2017 då vi kommer ha en
medieplan att stödja verksamheten mot.
Beslutades att intensifiera arbetet med att hitta en nyhetsredaktör för att bevaka
verksamheten av/för barn och unga.

9

Kommittékonferensen 22-23 oktober

Genomgång av program inför kommittékonferensen. Konferensen kommer att hållas på
Bosön, börjar kl.10.00 på lördag och avslutas i och med lunch på söndag. Fokus kommer
att vara vad/hur kommittéerna ska göra för att klara av de mål som är beslutade på
förbundsmötet, de strategiska mål inför 2025 som beslutats av idrotten på
Riksidrottsmötet 2015 samt den uppdragsbeskrivning de har för sitt
verksamhetsområde.

10 Mål 15 – 30
Genomgång av mål 15-30 från förbundsmötet.

11 Nya ordförande i UK
Diskuterades hur vi kan hjälpa till för att underlätta för Mikael Knutsson att snabbt
komma in i sin roll.

12 Rekommendationer/instruktioner kring säkerhet och praxis
ang bultning av sportleder
Skrivelse har inkommit från Rafael Jensen där han undrar hur status är med uppdraget
från förbundsmötet ”Rekommendationer/instruktioner kring säkerhet och praxis
angående bultning av sportleder” som styrelsen lagt på Säkerhetskommittén.
Säkerhetskommittén kommer att presentera något till nästa fysiska styrelsemöte 4/12.

13 Angående anläggningar/upprustning i svenska fjällen
Under de år som förbundet ej haft någon representant i Fjällsäkerhetsrådet har det
bland annat tagits beslut och också beretts och genomförts upprustning vid Kebnekaise.
En del i upprustningen har varit att bygga en trapp vid en passage på västra leden.
Denna trapp har lett till en del missnöje och många följdfrågor. En av frågorna till
förbundet är hur vi har ställt oss till detta. Svaret är att förbundet inte varit
remissinstans då det saknades en representant under tiden ärendet beretts.
Byggande av trapp på Västra leden på Kebnekaise har motivering av Naturvårdsverket
och Länsstyrelsen att det har förekommit ett ökat antal olyckor och räddningsinsatser.
Förbundet generellt håller förbundet en mycket restriktiv linje när det gäller
anläggningar eller upprustningar i fjällen, detta med stöd av förbundets värdegrund och
miljöpolicy, men även Tyroldeklarationen.
Det är möjligt att anläggningar av denna typ gör en bergsbestigning säkrare, men det är
även möjligt att en sådan anläggning ökar antal mindre förberedda besök som kan leda
till fler räddningsinsatser. Därför är det viktigt att lyfta frågan huruvida en sådan
anläggning påverkar för att verifiera att antalet räddningsinsatser minskas."
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14 Ny europeisk organisation
Österrikiska Klätterförbundet har gått ut med information om förslag på att bilda ett
”europeiskt UIAA”.
Beslutades att innan styrelsen tar ställning i frågan ge IJ i uppdrag i samband med
deltagande på UIAA´s årsmöte i oktober kontakta österrikarna för att få mer detaljerad
information då den information som gått ut är något bristfällig.

15 Övriga frågor
15.1 Ny ordförande i Marknad- och kommunikationskommittén
Beslutades att utse Stefan Lindström till ordförande i Marknad-och
kommunikationskommittén.

15.2 Bidrag till speedgrepp
En önskan har in kommit från Ingemar Kallas, ordförande i Tävlingskommittén att
styrelsen ska ta fram en plan och avsätta pengar till att sätta upp certifierade
speedväggar i Göteborg, Stockholm, Eskilstuna och eventuellt någon till ort.
Beslutades att hänvisa till Idrottslyftet. Klätterklubbar tillhörandes Svenska
Klätterförbundet har möjlighet via Idrottslyftet (under förutsättning att RF godkänner
inlämnad utvecklingsplan för användande av Idrottslyftsmedel 2017-19) att ansöka om
bidrag för speedgrepp, till egna och kommunala anläggningar som hyrs/arrenderas, för
komplettering/nybyggnation, för att skapa förutsättningar att träna och tävla i speed.
Utöver idrottslyftsbidrag finns för klubbar så kallat anläggningsbidrag att sökas hos RF
via distrikten, Allmänna Arvsfonden samt Swedbank och Sparbankerna.

15.3 Senaste bestigningar på bergsport.se
Frågor har inkommit från medlemmar om huruvida blocket med ”senaste bestigningar”
med uppgifter från 27 crags och 8:a tillkommit på bergsport.se. Inga avtal finns skrivna
med 27 Crags och 8:a.
Beslutades att på hemsidan ta bort blocket ”Senaste bestigningar”.
Beslutades att IJ mailar 27 Crags och 8:a och meddelar beslutet.

15.4 Skrivelse från Förbundskapten sport
Skrivelse har inkommit från förbundskapten sport, Reino Horak, om att han önskar få
ersättning för fler dagar då det börjar bli ohållbart med all den ideella tid han lägger ner
på landslaget. Troligtvis kommer det även krävs mer tid framöver med tanke på OS
satsningen.
Beslutades att just nu inte tillgodose alla de önskemål som Reino önskar på grund av det
stadium förbundet just nu befinner sig i, med en mängd inlämnade bidragsansökningar
som innefattat landslagsverksamheten samt förestående samarbete med SOK.
Beslutades att förhandlingar om framtiden med Reino Horak kommer ske när förbundet
fått besked om beslut om bidrag och information om samarbete med SOK.
Beslutades att utöka 2016 års budget för ersättning till förbundskapten/tränare sport
med ytterligare 25 dagar till upp till 85 dagar per år.
Beslutades att be Reino Horak att inkomma med en specifikation/uppdragsbeskrivning
över vad han anser är en förbundskaptens uppdrag.
Beslutades att IJ kontaktar Reino i frågan.
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15.5 OS och samarbete med SOK
Klättring sport är nu med som ordinarie idrott och omfattas av SOK´s program. Vi är
kallade till ett inledande möte med SOK som kommer att genomföras under hösten där
SOK vill lära känna klättringen som idrott samt att vi får reda på samarbetsformerna.
I och med att klättringen nu finns med på OS programmet kommer det ställas andra
krav på oss som förbund.
Beslutades att BS tillsätter en grupp för att se till helheten av vad vi kan göra för att
förbereda oss så bra som möjligt inför vårt första OS.

15.6 Uppdragsinstruktioner för kommittéordföranden
Beslutades att KP ser över och förtydligar uppdragsbeskrivning/instruktioner för
kommittéordförande i arbetsordningen. Det ska finnas som underlag för bearbetning på
kommittékonferensen.

16 Kommande möten
12/10 på Skype kl.20
22-23/10 kommittékonferens

17 Mötet avslutas
Isabel Jantzer avslutade mötet och tackade för stort engagemang.

För protokollet,

Karin Persson
Sekreterare

Isabel Jantzer
Ordförande

Thomas Winnberg
Justerare
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