Närvarande
Truls Neubeck(TN) ordförande
Anette Andersson (AA)
Lollo Blomberg (LB)
Frida Heilert (FH)
Adam Herring (AH)
Lars Lindwall (LL)
Fredrik Örneblad (FÖ)
Karin Persson (KP), generalsekreterare

Ej närvarande
Martin Hjälle (MJ)
Thomas Winnberg (TW)

Protokoll konstituerande möte #234 för Svenska
Klätterförbundet (17 april 2018, Telefonmöte)
1

Mötet öppnas

Truls Neubeck öppnar mötet och hälsar nya styrelsen välkommen.

2

Val av mötesordförande

Beslutades att välja Truls Neubeck till mötesordförande.

3

Val av mötessekreterare

Beslutade att välja Karin Persson till mötessekreterare.

4

Val av justerare

Beslutade att välja Adam Herring till justerare.

5

Godkännande av dagordning

Beslutade att godkänna föreslagen dagordning.

6

Examinationer inomhus

Enligt diskussionsbeslut av UK i februari 2016 får GIKE inomhus under en prövoperiod
examinera instruktörer, enligt de normer som gäller, utanför Svenska Klätterförbundets regi.
Något styrelsebeslut har inte tagits på detta tidigare.
Ska förbundet få behålla instruktörsutbildningar UIAA-certifierade ska alla instruktörer
auktoriseras av förbundet, inga partners, underorganisationer eller andra. UK´s bedömning är
att så länge normer följs, anmälan sker till kansliet och granskning av utomstående förekommer
så uppfylls kraven från UIAA.
Beslutade att
GIKE får examinera instruktörer utanför förbundets regi under en förlängd prövotid, längst till
och med 2019-12-31, under förutsättning att
•
•
•
•
•
•

7

Normer uppfylls
Examinationen, examinatorer och deltagare anmäls till kansliet senast två veckor i
förväg
Godkända aspiranter betalar en registreringsavgift på 500:- till kansliet innan de
erhåller sin licens
Utomstående GIKE är välkomna på examinationen för kvalitetskontroll
Återkomma till styrelsen angående om ordningen ovan uppfyller UIAA´s krav för fortsatt
UIAA-certifiering
Återkoppla till styrelsen hur prövoperioden utfaller per 2019-03-31

Fråga om behörig 1:a hjälpen utbildare

Fråga och påminnelse har inkommit från Lars Nilsson, Creating milestone, som tidigare till
Medicinska inkommit med förfrågan om hans 1:a hjälpen utbildning är godkänd för klättrare.
Beslutades att KP kontaktar Medicinska kommittén för kompletterande uppgifter till nästa möte
om beslutsgången vid beslut, om vem som är behörig eller ej att hålla 1:a hjälpen utbildningar för
klättrare.

8
8.1

Övrigt
Svenska klätterförbundet som sponsor

Fråga väcktes om Svenska Klätterförbundet skulle kunna gå in som sponsor till
aktiviteter/organisationer i linje med förbundets värdegrund och verksamhet.
Frågan kommer tas upp i det från Förbundsmötet vidare beslutade arbetet med att ta fram en
kommunikationsplan.

8.2

Likabehandlingsplan & fler kvinnliga instruktörer

Fråga väcktes om Svenska Klätterförbundet skulle kunna ta hjälp utifrån i arbetet med att få fler
kvinnliga instruktörer samt med den från Förbundsmötet beslutade Likabehandlingsplan &
policy avseende sexuella trakasserier.
Frågan kommer behandlas i samband övriga uppdrag från Förbundsmötet.

8.3

Omvärldsbevakning

Fråga väcktes om hur förbundet jobbar med/ har/ får en bra omvärldsbevakning för att kunna ta
beslut som är baserade på rätt grunder. Hur jobbar vi vidare med frågan för att få en samlad bild,
vad vi ska samla oss kring, vilka förändringar som är relevanta för förbundet och att avgränsa
vad som är omvärld.

9

Mötet avslutas

Ordförande Truls Neubeck tackar för engagemanget och avslutar mötet.

För protokollet

Karin Persson
Sekreterare

Adam Herring
Justerare

Truls Neubeck
Ordförande

