Mötesprotokoll för Svenska Klätterförbundets förbundsmöte
2018-04-15
Bosöns Idrottsfolkhögskola, Stockholm

Förbundsmötesprotokoll 2018-04-15
Förbundsmötet inleddes med en tyst minut för att hedra Hans Hellström, förbundets första
ordförande, hedersmedlem och verksamhetsrevisor sedan många år, som gick bort i december
2017.

§1

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för
mötet på grundval av den av förbundsstyrelsen upprättade röstlängden
Totalt närvarade medlemmar från 24 klubbar varav 23 av dem hade rösträtt med totalt 56
röster.

§2

Fastställande av föredragningslista för mötet
Förbundsmötet fastställde föredragningslistan. § 11 och 12 bytte plats från den
ursprungliga föredragningslistan. Fem övriga frågor inkom.

§3

Fråga om mötets behöriga utlysande
Förbundsmötet fann mötet vara behörigt utlyst.

§4

Val av ordförande till mötet
Förbundsmötet beslutade att välja Ola Lundberg till mötesordförande.

§5

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

§6

Val av två protokollsjusterare att jämte ordförande justera mötets
protokoll samt erforderligt antal rösträknare
Förbundsmötet beslutade att välja Lena Unneberg och Björn Strömberg till
protokollsjusterare och tillika rösträknare.

§7

Arbetsordning
Arbetsordningen för mötet gicks igenom.
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§8

Nominering inför val
Valberedningen presenterar sitt förslag, inga övriga förslag nominerades.

§9

Styrelsens årsredovisningar med resultat och balansräkning för de två
senaste åren, samt revisorernas berättelse för samma tid
Årsredovisningarna och revisorernas berättelser föredrogs.
Förbundsmötet beslutade att godkänna verksamhets- och förvaltningsberättelserna för
2016 och 2017. Verksamheten presenterades dagen innan förbundsmötet.
Revisorerna rekommenderade förbundsmötet att ge förbundsstyrelsen ansvarsfrihet.

§10 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning
Förbundsmötet beslutade att bevilja ansvarsfrihet för de båda förbundsstyrelserna för deras
respektive år.

§11 Behandling av förslag till strategisk plan samt fastställande av
föreningarnas medlemsavgift för de två kommande åren till förbundet
Strategisk plan
Förbundsmötet beslutade att godkänna föreslagen strategisk plan med några ändringar
enligt nedan.

Inledande text
Genom fysiska och mentala utmaningar, möjlighet till sociala sammanhang samt att lära
sig hantera risker och ta ansvar är klättring en unik möjlighet för personlig utveckling.
Svenska Klätterförbundet representerar och utvecklar klättring i både svensk
idrottsrörelse och friluftsliv. Inom begreppet klättring ryms en pluralism av aktiviteter
med allt från klipp- och sportklättring till skidalpinism. Denna mångfald gör att parallella
värden driver och utvecklar klättringen.
Å ena sidan finns en bredd av aktivt idrottande från ung till gammal, träning och personlig
utveckling samt elitsatsande atleter med tillhörande prestationer och resultat. En stor del
av denna verksamhet sker inom sportklättring och skidalpinism.
Å andra sidan finns ett friluftsliv med en bredd av både spontanutövande och organiserade
träffar. En aktiv utbildningsverksamhet för lärande och utveckling hos var och en som
klättrar. Kompetent expertis för att utveckla, och sprida kunskap och erfarenheter om etik
och värderingar, säkerhet, instruktörskap och alpin klättring.
Det står var och en som klättrar fritt att engagera sig samt söka utveckling inom endera
eller båda av dessa värden.
Just därför är klättring idag en av de snabbast växande ungdomsaktiviteterna för både
flickor och pojkar.
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2. Prioritera klubbarnas behov
Utifrån de behov och önskemål som finns hos förbundets klubbar prioriteras löpande
verksamhet, projekt samt stöd för att:
● Arbeta med access för att värna möjligheten att utöva klättring idag och framtiden
● Utbilda instruktörer och tränare till ledare som kan sprida kunskap och värderingar om
klättring
● Öka kunskap om att utöva, träna och tävla klättring så att klättraren mår bra, har roligt
och utvecklas under hela livet.
● Bygga och förvalta klätteranläggningar som möjliggör att inkludera fler i klättring

Medlemsavgift
Förbundsmötet beslutade att bifalla nedanstående förslag på medlemsavgift för 2019 och
2020
•

Att inträdesåret är avgiftsfritt.

•

Att medlemsavgiften för klubbar är 150 kronor/medlem per år.

•

Att minimiavgiften för klubbar är 750 kronor.

•

Att klubbar med annan huvudorganisation än Svenska Klätterförbundet har
möjlighet att betala en fast årsavgift på 3000 kronor per år oavsett antalet
medlemmar. Nedanstående gäller då;

•

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

Endast en röst vid förbundsmötet oavsett medlemsantal.

o

Att i övrigt gäller allt som gäller för övriga klubbar.

Att avgiften faktureras i början av året och baserar sig på föregående års
medlemsantal.

§12 Behandling av styrelsens förslag och motioner som getts in i den ordning
som sägs i 2Kap 2§
12.1

Förslag nr 1
Förbundsmötet beslutade att utifrån det föreslagna förslaget anta ny organisation
av förbundets kommittéer.
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12.2

Motion nr 1
Sänkning av medlemsavgift till Svenska Klätterförbundet
Förbundsmötet beslutade att bifalla förbundsstyrelsens förslag och att motionen får
anses besvarad med vad som anförs i förbundsstyrelsen utlåtande över motionen.

12.3

Motion nr 2
Tillsättning av arbetsgrupp för att häva klätterförbud
Förbundsmötet beslutade att avslå motionen med hänvisning till vad som anförs i
förbundsstyrelsen utlåtande över motionen.

12.4

Motion nr 3
Söka bidrag för digitalisering av svensk klättrings historia
Förbundsmötet beslutade att avslå motionen med hänvisning till vad som anförs i
förbundsstyrelsen utlåtande över motionen.

12.5

Motion nr 4
Undersöka förutsättningarna för en nätförare i egen regi
Förbundsmötet beslutade att bifalla motionen.

12.6

Motion nr 5
”Klättring sker på egen risk” – Risker, misstag, säkerhet och utbildning
Förbundsmötet beslutade att avslå samtliga att-satser i motionen med hänvisning
till vad som anförs i förbundsstyrelsen utlåtande över motionen, vilket bland annat
innefattar att uppdra till kansliet att samverka med aktuella kommittéer att
komplettera häftet ”klättring utomhus” med övergripande information om risker
vid utomhusklättring.

12.7

Motion nr 6
Ett större och mer synligt landslag sport
Förbundsmötet beslutade att avslå motionen med hänvisning till vad som anförs i
förbundsstyrelsen utlåtande över motionen.

12.8

Motion nr 7
Ökad kommunikation och transparens från förbundets styrelse
Förbundsmötet beslutade att bifalla motionen med hänvisning till vad som anförs i
förbundsstyrelsen utlåtande över motionen.
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12.9

Motion nr 8
Ta fram vision för svensk klättring
Förbundsmötet beslutade att avslå motionen med hänvisning till vad som anförs i
förbundsstyrelsen utlåtande över motionen.
Förbundsmötet beslutade att bifalla att styrelsen får i uppdrag att ta fram förslag
till ny vision till förbundsmötet 2020.

12.10 Motion nr 9
Ändring av stadgar
Motionen drogs tillbaka av Smålands Klätterförbund, Västerviks KK inkom med
yttrande i samma ärende.
Förbundsmötet beslutade att avslå yttrandet med hänvisning till vad som anförs i
förbundsstyrelsen utlåtande i motionen.
Förbundsmötet beslutade att styrelsen får i uppdrag att se över och eventuellt
komma med förslag på annan form av röstningsförfarande till nästa förbundsmöte.

12.11 Motion nr 10
Likabehandlingsplan & policy avseende sexuella trakasserier
Förbundsmötet beslutade att bifalla motionen med hänvisning till vad som anförs i
förbundsstyrelsen utlåtande över motionen men utökas till all kränkande
särbehandling. Felskrivning av ”för sexuella trakasserier” på två platser i motionen
ändras till ”avseende sexuella trakasserier”.

12.12 Motion nr 11 och 12
Fler medlemmar i SKF
Fler medlemmar till Klätterförbundet
Förbundsmötet beslutade att avslå motionerna i sin helhet med hänvisning till vad
som anförs i förbundsstyrelsen utlåtande över motionerna.
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§13 Val av förbundsordförande tillika ordförande i förbundsstyrelsen för en
tid av två år
Förbundsmötet beslutade att välja Truls Neubeck till förbundsordförande för en tid av två
år.

§14 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
Anette Andersson
Åredalens KK
Lollo Blomberg
Stockholms KK
Frida Heilert
Sundsvalls KK
Adam Herring
Nacka Värmdö KK
Lars Lindwall
Tunaberg HKK
Thomas Winnberg
Kiruna KK
Förbundsmötet beslutade att välja nedanstående två suppleanter för en tid av två år
Martin Hjälle
Sävsjö KK
Fredrik Örneblad
Västkustens KK

§15 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 Gamla Stans revisionsbyrå, Åke Pettersson till revisor
för en tid av två år.
Förbundsmötet beslutade att välja Johan Hvenmark till verksamhetsrevisor för en tid av
två år.

§16 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
Marlene Ågerstrand
Cecilia Horak
Christer Åstrand

Stockholms KK
Lysekils KK
Tunabergs HKK

Ordförande
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§17 Utmärkelser (Avser år 2017)
Årets klubb 2017 - Karbin Klätterklubb
Karbin klätterklubb inledde ett integrationsprojekt för nyanlända barn-och ungdomar under
första halvåret 2017. Projektet växte snabbt, med stort engagemang och driv från klubben, och
när året summerades hade det genomförts 80 tillfällen med över 600 deltagare. Genom
klättringen har klubben medverkat till integrationsmöjligheter för barn- och ungdomar utan
andra ekonomiska förutsättningar men också erbjudit en inblick i det mest svenska av svenska:
”föreningsliv med aktiviteter
Årets arrangör 2017 - Johan Norén
Johan arrangerar två stora isklätterträffar varje vinter; ”Abisko Ice Adventure”, AIA , i november
och ”Laponiaträffen” i Stora Sjöfallet. Älvsbyklättrarnas ”Annandagsskruven” är en lokal
isklätterträff som infaller under mellandagarna och de lokala klättrarna med Johan i Spetsen har
även en tradition som heter ”Nytursafton”. Johan har även utvecklat och bultat upp den första
drytoolingklippan i Fyrkantenområdet (Luleå/Piteå/Boden/Älvsbyn). Johan har även bidragit till
utvecklingen av boulderklättring i norr. Han har borstat upp Hundberget, arrangerat en
boulderträff/tävling varje år i Kantaberg, ”Kantabergsrallyt”, där fokus inte ligger på bästa
prestation utan mer på att utveckla boulders.Dessutom är han med och arrangerar en enklare
boulderträff i Gaisenjarga i juni.
Årets inspiratör 2017- Carlos Cabrera
Carlos har sedan han flyttade tillbaka till Umeå sett till att vi fått en ny hall. Gjort att
ledbyggarna gått från att vara en diffus samling byggare, till att få bra villkor samt att han
konstant jobbar med att få in fler kvinnliga ledbyggare. Carlos hjälper även till att anordna
tävlingar och jobbar med att utveckla barn-boulderområden i Umetrakten. Kort och gott så
spenderar Carlos i princip all sin tid på klättringen och utveckla den till något vi alla är stolta
över.
Årets klättrare 2017 - Christer Åstrand
”Fråga inte dig själv vad klättersamfundet kan göra för dig eller vem som bör fixa det där dåliga
ankaret, eller vem som borde rensa en skitig led – gör som Christer: fixa det! I över fyrtio år har
denne Stockholms meste klättervaktmästare fixat så att vi kan få njuta av naturens klippor.
#ansvar #eldsjäl #klättring tillsammans”
Årets lyft 2017
Ingen utdelning
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§18 Övriga frågor
18.1 Extra tryck och utskick av Bergsport
Vid tidpunkten för utdrag av distributionslistan för tidningen Bergsport nr 177, saknades
inbetalning av del 1 av medlemsavgiften för 2018 till förbundet från 19 klubbar. Vilket
resulterade i att ingen tidning trycktes och skickades till dessa klubbars medlemmar.
Beslutades att tidningen Bergsport ska tryckas och skickas till de berörda klubbarnas
medlemmar.

18.2 Klätterresandets klimatpåverkan
En vädjan inkom från Tunaberg HKK om att förbundet inte ska sponsra flygresor
för deltagande i internationella klätterträffar eller internationella klättertävlingar.
Förbundet har en värdegrund och miljöpolicy, önskar inte en specifik begränsning för flyg.

18.3 Klätterbibliotek
Fråga inkom om det finns någon permanent lösning på klätterbibliotek.
Frågan har varit uppe tidigare och styrelsen har gjort en research om ett eventuellt
nationellt klätterbibliotek, vilket inte gett något tillfredställande resultat.

18.4 Bidrag till tryck av bok
Rafael Jensen inkom med fråga om bidrag för tryck av en bok av Hans Hellström som
beräknas vara färdig 2019.
Ärenden av denna karaktär ska ses som ett projekt och en projektansökan ska skickas till
styrelsen för behandling.

18.5 Ändring av värdegrund
Vid förbundsmötet 2016 beslutades om en större stadgerevision, där det i
ändamålsparagrafen togs bort ett stycke som handlar om chipping.
Beslutades att till förbundets värdegrund lägga till;
SKF tar avstånd från och skall aktivt motarbeta åverkan på klätterklippa i syfte att
förändra framkomligheten, så kallad chipping.

§19 Mötets avslutande
Mötesordförande Ola Lundberg tackar och förklarade mötet avslutat.

Ola Lundberg

Karin Persson

Mötesordförande

Mötessekreterare

Lena Unneberg

Björn Strömberg

Justerare

Justerare
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