Motion till förbundsmötet 2020: nummer 1
Avsändare: Stockholms Klätterklubb

Inrättande av alpint resebidrag

Att klättra alpint är dyrt. Oavsett om man ska göra det i nordiska fjäll, i alperna eller
Anderna så innebär reskostnader, lång anmarsch och dyr utrustning stora ekonomiska
åtaganden som gör att individens förutsättningar att kunna spara pengar ger markant
olika förutsättningar för vem som kan utöva sporten.
Svenska klätterförbundet kan inte råda bot på skillnaden i förutsättningar, men skulle
kunna hjälpa medlemmar, av olika erfarenhet och tekniskt kunnande att genomföra
alpina klätterresor för att utvecklas eller för att uppfylla sitt livs dröm.
Ett alpint resebidrag skulle kunna bidra till att delfinansiera ett par alpina resor per år.
Det skulle vara ett sätt för förbundet att återerövra den alpina arenan samt ett sätt att
knyta an till en känsla av tillhörighet hos klättraren. Självklart bör personer som är
aktiva i förbundet premieras att söka bidraget.
Därför föreslår Stockholms Klätterklubb förbundsmötet:
att

styrelsen får i uppdrag att under de kommande budgetåren avsätta medel
för att skapa en alpin fond,

att

till nästa förbundsmöte presentera förslag på riktlinjer för hur bidrag ska
kunna sökas för alpina resor.

Styrelsens kommentar

I Klätterförbundet finns det redan idag en möjlighet att söka stöd för expeditioner.
Riktlinjen för stödet är att stöd kan tilldelas till klättrare med mål att ”i små grupper,
självständigt göra förstabestigningar, nyturer, stilförbättringar, eller fullgöra en led som
ännu inte klättrats till topp eller liknande markant mål.” Expeditionen ska om möjligt
”göras i god stil (alpin eller lättvikts-stil) och utan att lämna kvar utrustning på berget.”
Storleken på bidraget styrs av den budgettilldelning som görs för stödet. För 2020 finns
16000kr avsatta.
Informationen om att detta bidrag finns att söka kan mycket väl utvecklas, men i stort
anser styrelsen att motionernas önskan om ett bidrag redan är tillgodosett.
Det går att tolka motionen som att motionärerna vill bredda möjligheterna för att
erhålla bidrag så att det ska gå att söka även för expeditioner till berg eller leder som
redan är bestigna. Styrelsen kan komma att diskutera en eventuell förändring av
nuvarande riktlinje i enlighet med detta.
Styrelsen anser dock inte att bidraget ska utvecklas till en fond i enlighet med
motionärernas önskan. Klätterförbundet befinner sig i en utvecklingsfas och styrelsen
behöver ha friheten att göra eventuella prioriteringar om resurserna inte räcker till allt.
Dessa prioriteringar ska styras av visionen och strategin. Och i förslaget till ny vision

framhävs Klätterförbundets roll som kunskapsauktoritet. Styrelsen anser därmed att
förbundet huvudsakligen ska satsa resurser inom det alpina området på att utveckla
kunskapen om och för alpin klättring, tex genom kurser, och inte genom att öka det
finansiella stödet till enskilda klättrares äventyr. Ansvaret för att skapa resurser till
expeditioner bör istället ligga hos individen samt den klubb som klättraren/klättrarna är
medlemmar i.
Styrelsen föreslår förbundsmötet
att

avslå motionen

