Motion till förbundsmötet 2020: nummer 2
Avsändare: Stockholms Klätterklubb

Införande av stödmedlemskap

Som medlem i flera föreningar får man idag betala fullpris för vardera medlemskap,
trots att man inte kan vara dubbelförsäkrad. Inte heller belastar man som medlem
förbundets ekonomi något nämnvärt extra vid medlemskap i fler föreningar än en.
Stödmedlemskap kan vara ett sätt att visa en annan klätterklubb sitt stöd eller sina
sympatier, och skapar också en möjlighet att vara aktiv i fler klubbar än en för den som
önskar.
Vi tycker att det är dags att förbundet inför en möjlighet att bli stödmedlem.
Därför föreslår Stockholms Klätterklubb förbundsmötet:
att

styrelsen får i uppdrag att verka för införandet av ett stödmedlemskap vid
medlemskap i flera klätterklubbar

att

kostnaden för stödmedlemskapet reduceras i förhållande till dagens
medlemsavgift

Styrelsens kommentar

Styrelsen förstår den problematik som motionären beskriver. Dagens regelverk medför
att det kan ses som dyrt för de 181 klättrare som för närvarande är med i två eller flera
klubbar samtidigt.
Samtidigt är medlemsavgiften till förbundet, som bygger på klubbarnas medlemsantal,
en essentiell byggsten i utvecklandet av Klätterförbundet. Ska förbundet kunna tackla
de utmaningar klättringen står inför som en starkt växande aktivitet behövs mer
resurser till alla strategiska områden: access, utbildning, anläggning och elit.
Dessutom skulle förbundet och den organiserade ideella klättringen må bra av fler unika
medlemmar i klubbarna även för demokratin och för möjligheten att kommunicera
direkt med en större del av Klättersverige.
Men ett större antal medlemmar ger även ökande resurser inom RFs bidragssystem,
samt ökade möjligheter och resurser för klubbarna. Så fler medlemmar, även
”dubbelmedlemskap”, kan vara bra för klättringen i stort även om det i det korta
perspektivet innebär direkta inkomstminskningar för förbundet.
Det finns dock administrativa utmaningar att övervinna med ett system för
stödmedlemskap, då klubbarnas medlemssystem inte är helt synkade även om allas
medlemmar finns i idrott online. Klätterförbundet styr inte heller klubbarnas
medlemsavgifter, utan varje klubb är fri att sätta vilken avgift de själva vill.
Oavsett utmaningarna tycker styrelsen att frågan är värd att utreda. Då styrelsen redan
har gett generalsekreteraren i uppdrag att utreda möjligheterna till ett gemensamt
centralt medlemsregister, vid sidan men kopplat till idrott online, kan denna fråga bli en

del av denna utredning. Styrelsen har dock gett generalsekreteraren ett bredare och mer
förutsättningslöst utredningsuppdrag än det motionärerna föreslår och föreslår därför
att även detta tilläggsuppdrag ska vara mer förutsättningslöst än det motionären
föreslår.
Styrelsen föreslår förbundsmötet
att

avslå motionen

att

ge styrelsen i uppgift att till förbundsmötet 2022 utreda frågan om
medlemsavgiften till Klätterförbundet för att om möjligt underlätta för
enskilda klättrare att vara medlem i flera förbundsanslutna klubbar.

