Närvarande
Isabel Jantzer, (IJ). ordförande
Andreas Gustafsson, (AG)
Steffen Oxenvad, (SO)
Gunnar Sjölin, (GS)
Björn Strömberg, (BS)
Nanna Söderin, (NS)
Thomas Winnberg, (TW)
Adam Herring, (AH)
Cecilia Horak, (CH)
Karin Persson (KP), GS adjungerad

Protokoll styrelsemöte 214 för Svenska Klätterförbundet
(6 september 2016, Skype)
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 Björn Strömberg till justerare.

5

Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna föreslagen dagordning.

6

Föregående protokoll

Beslutades att godkänna föregående protokoll 213 och lägga till handlingarna.

7

Ekonomiska rapporter

Genomgång av ekonomiska rapporter till och med augusti.

8

Extra anslag till Alpina kommittén

Alpina kommittén har inkommit med en fråga om att få medel till att ge ett bidrag till en
ansökan om stöd till nyturer i West Nyechentanglha, Tibet.
Alpina kommittén har inte någon budget för att ge bidrag till nyturer. De har föreslagit
att de kan ta pengar från sin budget för administrativa kommittékostnader.
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Beslutades att ta pengar från annan pott av förbundets budget och bevilja 5 000:- vardera
till Olov Isaksson och Marcus Palm i bidrag för nyturer i West Nyechentanglha, Tibet.
Bidragstagarna skall när de är tillbaka inkomma med bilder och text till tidningen
Bergsport och bergsport.se. De ska även hålla en presentation/bildvisning i samband med
förbundsmöte/ kommittékonferens eller nationell träff.
Beslutades att de medel som finns kvar i kommitténs budget ska användas till möten och
utveckling av kommittén.

9

Ny ordförande till en sammanslagen Utbildningskommitté

Beslutades att godkänna Mikael Knutsson till ordförande i Utbildningskommittén. En
kommitté för hela förbundets utbildningsverksamhet inkluderande instruktörer, tränare
och tävling.

10 Klättring med i OS 2020
Vid OS i Rio, Brasilien beslutades att klättring kommer vara med som ordinarie idrott
från och med 2020.
Även ISMF, skidalpinisterna har närmat sig OS, de har blivit recogniced medlem i IOK.

11 Övriga frågor
11.1 Fråga om status på motion från förbundsmötet
Fråga har inkommit från Rafael Jensen som inkom med motion nr 2 till förbundsmötet,
han önskar en rapport om status.
Beslutet från förbundsmötet ser ut som nedan.
Förbundsmötet beslutade att det ska tas fram en rekommendation/instruktion kring
säkerhet och praxis angående bultning av sportleder.
Styrelsen beslutade sedan enligt nedan.
Beslutades att ge säkerhetskommittén i uppdrag att ta fram en
rekommendation/instruktion kring säkerhet och praxis angående bultning av sportleder
och återkoppla resultatet till SKF styrelse.
Säkerhetskommittén har tagit över ärendet och arbetar med frågan. Någon slutlig
återkoppling har ännu inte lämnats.

12 Nästa möte
24 september i Stockholm, Idrottens Hus.

13 Mötet avslutas
Ordförande Isabel Jantzer avslutade mötet och tackade för allas engagemang.

För protokollet

Karin Persson
Sekreterare

Isabel Jantzer
Ordförande
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Björn Strömberg
Justerare

