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Jacob Sternius (JS) ordförande
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Per-Ola Nilsson (PON)
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Stefan Rasmussen (SR)
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Protokoll styrelsemöte 203 för Svenska Klätterförbundet
(Skypemöte 23 juni 2015)
1

Mötet öppnas

Jacob Sternius öppnande mötet och hälsar välkommen.

2

Val av mötesordförande

Beslutades att välja Jacob Sternius till mötesordförande.

3

Val av mötessekreterare

Beslutades att välja Karin Persson till mötessekreterare.

4

Val av justerare

Beslutades att välja Lidia Strömsten till justerare.

5

Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna föreslagen dagordning.

6

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporterna för maj gicks igenom.

7

Utbildningsmöte 12/9

Förbundet fick i uppdrag av förbundsmötet att se över arbetet med auktorisering av
inomhusklätterinstruktörer. Styrelsen har valt att göra en större översyn som omfattar
all utbildningsverksamhet.
Denna består i ett första skede av att en enkät skickas ut till klubbarna med frågor som
rör utbildning/kurser. Därefter kallas till ett utbildningsmöte den 12/9.
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Till utbildningsmötet 12/9 kallas ledamöter i UK instruktörer samt tränare. På grund av
begränsade platser får UK förutom ledamöterna i kommittéerna max ta med sig två
GIKE-representanter från varje disciplin. Max en representant från varje klubb bjuds in.
Patrik Oscarsson från SISU Idrottsutbildarna kommer vara moderator under dagen.
På programmet står bland annat
 Steve Long, UIAA training standards, beskriver vilka normer som gäller och var
Sverige befinner sig
 Genomgång av resultatet från den enkät som klubbarna har besvarat ang. deras
utbildningsbehov.
 Smålands Klätterförbund beskriver sin utbildningsverksamhet
 Nuläge, var befinner vi oss idag vad gäller utbildningen i stort
 Vart vill vi?
 Hur går vi vidare?

8

Inkomna frågor från klubbar/medlemmar

Jim Wasmuth från Västerviks KK har inkommit med två punkter som han vill att
styrelsen tar upp.
1. Utlys ett nationellt möte där ni samlar alla ideella krafter (ej kommersiella) i
klätterklubbarna som vill utveckla instruktörsutbildningarna i Förbundet och förändra
organisationsstrukturen och upplös dessförinnan nuvarande Utbildningskommitté.
2. Godkänn Smålands Klätterförbunds utbildningssatsning som ett pilotprojekt i
Förbundet i att utveckla instruktörsutbildningarna i klätterklubbarna och på
distriktsnivå och att det sedan ska utvärderas.
Beslutades att punkt 1 kommer att tas upp för diskussion på utbildningsmötet den 12/9.
Beslutades att punkt 2 även den tas upp under utbildningsmötet. Styrelsen ser med
intresse på den utbildningsform Smålands Klätterförbund tagit fram och ser fram emot
att få mer insikt i den under utbildningshelgen.

9
9.1

Övrigt
Avtal för annonsförsäljning till bergsport.se

Beslutades att Marknad och kommunikationskommittén får i uppdrag att undersöka
möjligheten samt förberda för att teckna avtal med Rime Design & Media för
annonsförsäljning till bergsport.se. Deras provision är 50% av intäkterna.
.

10 Mötet avslutas
Ordförande JS tackar för allas engagemang och avslutar mötet.

För protokollet,
Karin Persson
Sekreterare

Jacob Sternius
Ordförande
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Lidia Strömsten
Justerare

