Motion till förbundsmötet 2020: nummer 5
Avsändare: Björn Alber, Solna klätterklubb

Avsättande av medel för att utjämna orättvisor i landslagets budget 2019
Bakgrund:

2019 tillsattes en ny landslagsledning för sportklättring. Denna tog ut landslag junior
och senior. Utifrån denna uttagning och rankning avtalades det sedan med de uttagna
aktiva om deltagande i internationella tävlingar utifrån ett givet budgetlöfte.
Landslagsledningen lyckades hålla detta bara i början av säsongen varför endast ett fåtal
ur seniorlandslaget fick ut ersättning enlig överenskommelse.
Juniorlandslaget fick ingen utdelning och detta drabbade framför allt de 2
framgångsrikaste juniorerna Ymer Alber och Samuel Wingårdh, bägge aktiva i Solna
KK. Allra hårdast drabbades Ymer som representerade fullt (enlig ÖK plan) i såväl
Boulder som Lead.
Styrelsen kunde ha valt att i och med detta avsluta landslagsledningens uppdrag men
valde att ge dem fortsatt förtroende. I och med detta har man övertagit ansvaret för den
ekonomiska situation som uppstod. Det föreligger nu en redovisning av hur medlen
fördelats som kan ligga till grund för ett utjämnande av orättvisorna.
Björn Alber föreslår förbundsmötet
att

det ålägger styrelsen att medel avsätts för att utjämna orättvisor i
landslagets budget 2019.

att

Styrelsen ur sparade medel fullgör det löfte om ekonomiskt stöd som gavs till
de aktiva. För fortsatt förtroende och för att ge möjlighet till fortsatt satsning
är detta ekonomiska stöd synnerligen viktigt.

Yttrande från Solna Klätterklubb

Enligt stadgan 2 Kap §2, ska motion från röstberättigad föreningsmedlem insändas
genom vederbörandes förening tillsammans med föreningens utlåtande över motionen.
Motionärens klubb, Solna Klätterklubb, har beslutat att inte ställa sig bakom motionen.

Styrelsens kommentar

Styrelsen tvingades att under våren 2019 revidera sportklättringslandslagets budget då
både utgifter överskridits och inkomster underskattats under årets första månader.
Detta medförde att förutsättningarna för landslagets atleter förändrades.
I den nya budget som antogs prioriterades medverkan på tävlingar samt en riktad
satsning med sikte på att möjliggöra ett svenskt deltagande på OS 2020. Det som
nedprioriterades var enskilt stöd till övriga atleter. Styrelsen har förståelse för
motionärens åsikt, att omprioriteringen av budgeten var orättvis, men står för sitt val.

När säsongen 2019 kunde sammanfattas organisatoriskt och ekonomiskt är det möjligt
att tolka siffrorna som att en mindre summa pengar ej använts i enlighet med budgeten.
Det är dock ej rimligt att i efterhand försöka skapa någon eventuell rättvisa med dessa
små medel. Styrelsen har istället valt att titta framåt mot de år som kommer.
Styrelsen har under senare delen av 2019 anlitat en ny förbundskapten samt två
coacher, permanentat sportchefstjänsten, lämnat in och fått godkänt från RF för
förbundets elitplan, fått ett långsiktigt elitstöd från RF med löfte om ökat anslag 2021,
ytterligare utvecklat relationen med SOK och i detta fått ett extra stöd för en satsning
mot OS samt fått goda förhandsbesked om ytterligare medel för satsningar mot OS 2024.
Slutligen har elitverksamheten tydliggjorts som ett av förbundets fyra prioriterade
områden.
Landslagets organisation har under slutet av 2019 utvecklats och uttagningarna till
2020 års säsong genomfördes med klara uttagningsregler. De uttagna atleterna har fått
tydliga besked om förutsättningarna för deras landslagsmedverkan, både vad de kan
förvänta sig av förbundet och vad förbundet kräver av dem. Förutsättningar som så här
långt har hållits av både förbund och atleter.
Styrelsen föreslår förbundsmötet
att

avslå motionen

