Proposition 3, Förslag till medlemslöfte 2025
Bakgrund

Kopplat till arbetet med en ny vision och en ny strategi har styrelsen även identifierat
ett behov av att utveckla förbundets medlemslöfte med syfte att öka antalet medlemmar
i förbundets medlemsklubbar.
Det är av essentiell vikt att medlemsantalet ökar i klubbarna eftersom det är den nyckel
till mer resurser som förbundet och klubbarna själva har makten över.
Resurserna ökar direkt för klubbarna och förbundet genom medlemsavgiften, men även
indirekt på sikt eftersom medlemsantalet i klubbarna är en viktig parameter i RFs
bidragssystem.
Ett ökat antal medlemmar i klubbarna innebär dessutom att förbundet kan nå fler av
Sveriges ca 100 000 klättrare med information om tex utbildningar och accessfrågor.
Det innebär även att demokratin och inflytandet i förbundet stärks då fler får möjlighet
att göra sin röst hörd och påverka klättringens utveckling.
Samt att förbundets attraktionskraft för till exempel sponsorer ökar.
Det är tydligt att förbundet och klubbarnas attraktionskraft måste utvecklas då över
80% av de som regelbundet klättrar i Sverige valt att inte organisera sig. Vad ska
förbundet och klubbarna erbjuda för att första hand attrahera dem? De är ju så kallade
lågt hängande frukter eftersom de redan är bitna av klättring.

Medlemslöfte

Styrelsen vill föreslå förbundsmötet att förbundet till medlemmarna i klubbarna
avlägger ett medlemslöfte.
Styrelsen föreslår att, precis som med strategin, formulera medlemslöftet som ett
önskvärt läge, och inte bygga löftet på det som förbundet kan lova idag.
Förslaget till medlemslöfte är konstruerat utifrån tre olika perspektiv, eftersom
människor har olika typer av drivkrafter för sina val:
•
•
•

Någon vill se ett tydligt värde genom ett medlemskap.
Någon vill bidra med resurser eller engagemang (eller köpa sig fri från detta).
Och slutligen, någon vill känna sig delaktig i något större.

Med ett medlemslöfte formulerat som ett önskvärt läge kommer styrelsen att kunna ge
ett tydligt uppdrag till generalsekreteraren att skapa en handlingsplan för att fylla
medlemslöftet med ett verkligt och substantiellt innehåll.

Styrelsen föreslår förbundsmötet
att

anta nedanstående förslag till medlemslöfte:
Önskvärt läge 2025: Ett medlemskap i en klätterklubb innebär att du som
klättrare:
Får en värdeökning genom ditt medlemskap.
Lätt kan bidra och engagera dig.
Är en del av hela världens klätter-community.

