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Remissvar inför uppdrag till RIM
Svenska Klätterförbundet lämnar härmed svar till de fem remisser ni vill få inputs på.
Förbundet har valt att inte fylla i det formulär ni bifogat utan väljer nedan att ge kortare
kommentarer för varje remiss.
Inledningsvis vill vi ge vår generella syn på helheten
Det är möjligt att det är så självklart att man inte tänkt på det men det framgår inte någonstans
varför man ska vilja vara med i idrotten, i RF. I vårt fall, varför ska en klättrare, klätterklubb
vilja vara medlem och hur kan idrotten, RF, hjälpa oss att bli bättre klättrare?
Vi saknar också den moderna föreningen, skulle vi inte försöka hitta nya föreningsstrukturer för
att fånga upp fler medlemmar?
Vi får inte låta ekonomin styra, det måste vara intresset för idrotten som ska vara det viktiga.
Vi får en känsla av att de förslag som är lagda förenklar mer för RF än för SF.
1. Förslag om ändringar i RF´s stadgar och reglemente
Tyvärr känner klättringen att vi i verksamhetsidén inte är med i beskrivningen av ett
idrottsförbund. Idrott är mycket mer, definitionen känns lite ”trång”. Vi är flertalet SF
som även bedriver verksamhet utomhus i något lösare organiserad form.
2. Idrotten Vill
Ingen kommentar
3. Översyn av SISU´s vision, verksamhetsidé och värdegrund
Värdet för idrotten och idrottaren lyfts inte fram tillräckligt tydligt, SISU är fantastiskt
men vi saknar drivkraften och engagemanget. Berätta att SISU hjälper oss att bli bättre
klättrare och idrottare.
Vi upplever att det i texten framställs att allt är så positivt, vi skulle önska en
beskrivning med lite mer förankring till vardagen. Demokrati är t.ex. det bästa sättet att
hantera konflikter och problem, de verkliga problemen, här negligeras de.
4. Anslutningsutredningen
Det är utmaningar med små förbund men det är än mer och andra utmaningar med
större förbund. Det blir inte bra om bidraget ska styra eventuella sammanslagningar,
idrotterna måste ”känna för varandra” för att det ska bli ett bra sammanslaget SF.
Vad är vinsten för att vi ska organisera oss stort, hur skulle det t.ex. gynna klättringen?
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Det känns orimligt att antal föreningar ska styra istället för antal medlemmar i
föreningarna. Ser vi till hur klätterklubbarna ser ut så skiljer det enormt, från 5 till 900
medlemmar, det känns inte rättvist.

5. Stödformer

Vi efterlyser förenklad administration, kommer förslagen på stöd förenkla för SF och
föreningar?
Vi saknar stöd för mer spontan idrott, t.ex. har klättringen många som klättrar som vi
säger ”spontant” utan att själva föreningen har aviserat en gemensam aktivitet.
Vi skulle också gärna se ett förtydligande på hur de nya stödformerna/bidragen stöder en
ny syn på träning och tävling.

Enligt uppdrag

Karin Persson
Generalsekreterare
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