Årsmöte för Stockholms Klätterklubb 2012
Lokal: Restaurang Engelen, Kornhamnstorg 59 B, Stockholm
T Gamla Stan
Klockan 18.00 Tisdag 2012-01-31
Mötet inleds med årsmötesförhandlingar på cirka 1 timma. Vid 19-tiden äter vi en
gemensam middag. Alla medlemmar i Stockholms klätterklubb inbjuds. För rösträtt
vid mötet behöver du ha betalt medlemsavgiften för 2012 innan mötet. Klubben
bjuder på mat för medlemmar som anmält deltagande på förhand till
info@klatterklubben.com eller till Robert Rosenzweig, 0707 685042 senast den 27
januari.

Dagordning
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret. (bifogas vid mötet)
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Fastställande av medlemsavgifter.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
kommande verksamhets/räkenskapsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Val av (valberedningens förslag bifogas vid mötet)
a. föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b. sekreterare och kassör samt 2 till 5 ordinarie ledamöter i styrelsen för
en tid av 1 år;
c. 2 till 3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en
tid av 1 år;
d. 1 revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte
styrelsens ledamöter delta;
e. 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses
till ordförande;
14. Övriga frågor.

Klubbens verksamhetsberättelse för 2011
Styrelsen vill härmed tacka alla medlemmar som bidragit till vår verksamhet genom
att ta ansvar, hjälpa till eller bara närvara på de aktiviteter som anordnats.

Klubbaktiviteter
Trängslet
Den 28-30 januari ordnade klubben för andra året i rad en prova på-resa för
isklättring till Dalarna. Vi kan därmed redan i skrivande stund kalla detta en tradition
och när årsmötet går av stapeln kommer resan ha ordnats för tredje gången.Vi blev
till slut 25 personer med varierande ålder och erfarenhet som satte yxorna i trängslets
isfall och senare småljög om dagens bravader i bastun eller på middagen.
Klätterresa till Utby
Under valborgsmässohelgen (29 april-1 maj) bar det av på klätterresa till Climb-in i
Utby Göteborg, som anordnades av Göteborgs klätterklubb. Vi var en liten delegation
på 5 personer från Stockholms klätterklubb som åkte på årets Climb-in som bjöd på
strålande sol och förstklassig klättring på torr och fin granit, samt en trevlig
gemensam middag på lördag kväll.
Klubbdag i Häggsta 14 maj 2011
Den 14 maj arrangerades årets städdag maskerad till klubbdag i Häggsta. Vi hade tur
då bl.a. friluftsfrämjandet redan varit där och städat. I samband med klubbdagen
ordnades en ”avrostning” av trad-kunskaper med instruktör.
Klätterresa till Tunaberg
Den 9-11 september var det dags för årets Tunabergsträff vid Simonsberget i
Tunaberg. Det bjöds på raclette och historieberättning runt lägerleden, fin
tradklättring i alla grader, aromabastu med vinägerdoft (!), samt en gemensam
middag med allsång. Totalt deltog ca 15 personer från klubben.
Häggstaträffen
Den 17-18 september gick Häggstaträffen av stapeln. På dagen ordnades
klättertipsrunda, slackline-tävling, grönt kort-kurs, korvgrillning och fika.
Uppskattningsvis var det totalt 50 personer som besökte Häggsta den dagen. Knappt
20 personer deltog i slackline-tävlingen som ordnades i två klasser; en för barn och
en för vuxna. Ca 15 personer deltog på klättertipsrundan. På kvällen hölls middag på
Flottsbro värdshus, ca 1,5 km från Häggsta. Det deltog knappt 30 personer på
middagen. Hanna Mellin höll föredrag om hennes väg till de stora väggarna. På
söndagen var det fortsatt klättring. På det hela var det en väldigt lyckad och
uppskattad helg.

Medlemshanteringen
Under 2011 hade klubben 742 medlemmar varav 70 var ungdomar. Könsfördelningen
var 29% kvinnor och 71% män. Två större utskick gjordes under året. Dels skickades
medlemskort och informationsbrev med kalendarium ut i februari 2011 och dels gick
en kallelse till årsmötet för 2012 med inbetalningskort för verksamhetsåret 2012 ut i
början på 2012. Under 2011 har Stockholms klätterklubb mer aktivt börja använda
oss av Idrott-online då förbundet sedan september 2011 hämtar all sin information
om medlemmar, utskick till Bergsport etc. från idrott-on line. Detta medför att
klubben under det senaste kvartalet använde sig av 2 medlemssystem, vilket skapar
en del extraarbete, samt att det i början var svårt att föra in alla medlemmar i Idrotton-line. Det löpande arbetet går annars ut på att lägga in nya medlemmar, svara på
frågor från medlemmar, samt administrera adressändringar etc.

Kommittéer
Bultkommittén
Bultkommittén är ett samarbete mellan Stockholmsklubbarna och där Stockholms
klätterklubb har representanter. Kommitténs verksamhet består främst i att byta ut gamla
bultar och ankare på sportklätterleder och ibland komplettera med ankare eller bultar där
behov finns. Bultkommittén har en att-göra-lista med det arbete som kommer att utföras
framöver inom kommittén. Bultkommittén har under året bultat om många bultar och ankare
där det har behövts. Kommittén driver en blogg där verksamheten rapporteras.
Den 4 september genomfördes en rensningsaktion på Kulberget. I samarbete med
nätverket Girls Get Higher borstades de populäraste lederna och det bjöds på fika och grillad
korv. Totalt deltog 13 personer under dagen. Minst tjugo leder borstades.
·
·
·
·
·
·

Ekoberget: ca fem ankare och hängarna på Wiwaxia har bytts ut.
Häggsta: ”Det vilda…” kompletteringsbultades och Umeåleden ombultades.
Ekstubbeberget: de tre lederna längst till höger har borstats och hängarna är utbytta.
Det återstår att sätta dit nya ankare.
Törnskogsklippan: två leder ombultades.
Örnberget: Borstning av Istället för Lidingöloppet (trad), borstning, bultning och nytt
ankare på Radikalen samt en bult bytt på Cowboys on acid.
Gåseborg: fem leder borstade och ombultade, samt en ny 4c

Utöver detta så har kommittén haft två möten, ett i oktober 2011 och ett i januari 2012. Vid
mötet i oktober välkomnade fyra nya medlemmar, nämligen Helena Brogren (Stockholms
KK/Girls Get Higher), Anders Henriksson (Stockholms KK), Kathinka Berg (Stockholms
KK/Girls Get Higher) och Andreas Harne (Karbin KK). Det diskuterades bevarandeplaner för
våra klippor samt accessläget på Tyresö.

Utbildningskommittén
Under året har antalet medlemmar i utbildningskommittén ökat till fyra.

Den 15-16 okt genomfördes en hjälpinstruktörskurs för 2 deltagare. Kursen var
lyckad och båda deltagarna är nu godkända hjälpinstruktörer och i rapporterade till
Klätterförbundet.

Accesskommitten
Några punkter från årets accessarbete förtjänar att lyftas fram.
Häggsta
Årets städdag maskerades lätt till en klubbdag vilket inte desto mindre fyllde sitt
syfte. Häggstaängen sköts numera av kommunen och inte av
kyrkogårdsförvaltningen. Vi har presenterat oss och vår verksamhet och det finns
inga hinder för att fortsätta som vanligt. Parkeringen är dock kyrkogårdens
bekymmer och vi påminner igen om att lämna plats åt kyrkogårdsbesökare. Använd
den stora parkeringen. Ett antal almar vid klippan har drabbats av almsjuka, men
kommunekologen anser inte att det är någon risk att låta träden stå.
Grönbrinksberget.
Efter lite gnissel med jaktlaget i fjol är vi på god fot igen. Låt jägarna ha sin älgjakt i
fred så slipper vi bekymmer med markägaren.
Ryssgraven
Det pågår planläggning för bostäder ovanför klippan och gångstråk nedanför. Vi har
fått lämna synpunkter på arkitektförslaget där hänsyn tagits till att inte förstöra
klätterlederna. Det uppskattas!
Dödskalleberget
Här är läget ständigt känsligt. Vissa boende har siktat in sig på borrbultarna och
motsätter sig att gamla tveksamma bultar byts ut. Vi försöker samordna detta med
förbundet och övriga klubbar.
Förbundets accessträff
Den 14 januari ordnade förbundet regional accessträff i Stockholm. Där diskuterades,
under Jonas Paulssons ledning, formerna för accessarbetet i stockholmsregionen. Vi
kommer i fortsättningen jobba mer tillsammans med de övriga stockholmsklubbarna
efter bultkommittens modell.

Tävlingskommitténs verksamhetsberättelse för 2011
Klubbens juniorer har tränat kontinuerligt flera dagar i veckan främst på
Klätterverket i Sickla. Under året har man haft Adam Herring, Viktors Wiksell och
Emil Westman som tränare. De har försökt att näravara även vid de flesta tävlingar i
landet där våra barn har varit anmälda. Detta har givit resultat. I bifogad resultat lista
så hittar man namn på klubbens juniorer i det främsta ledet.

För år 2011 har organiserad träning för juniorer fastälts till 4 dagar i veckan. I år så
har vi klättra mer ute än året innan. Till JSM i Västervik gjordes gemensam klubbresa
som blev jätte uppskattad. Extra roligt har varit detta år är att vi har haft flera
seniorer som har tävlat i klubbens färger.
En av juniorerna (Philip F Samuelsson) har deltagit på den internationella scenen så
som WM och Europa cup.
Resultat under 2011
SM 2011
2 Linda Hammarström
6 Per Holm
11 Jens Wallgren
Sverige Cup - 2011
Ungdom A
1 Jens Wallgren
Ungdom B
1 Philip Samuelsson Forsdik
4 Otto Gårdebäck
Yngre Knattar
1 Ymer Alber
3 Agnes Grud
4 Michelle Ekberg
5 Anton Samuelsson Forsdik
7 Freja Duncan
SM Boulder Göteborg (Kviberg)
Damer
14. Veronica Lindvall
17. Sandra Törnqvist

Herrar
25. Jonathan Sobin
26. Daniel J:son Lindh
31. Jonas Carnby
35. Magnus Sundling
Sverigecupen - Lead, Klätterlabbet
Ungdom B Pojkar
1. Philip Samuelsson Forsdik
JSM bouldering
Pojkar födda 92-93
2. Wiktor Wiksell
Pojkar födda 94-95
1. Vincent Janvid
2. Jens Wallgren
8. Daniel Rashid
Pojkar födda 96-97
2. Philip Samuelsson-Forsdik
10. Jonas Iacobi
Pojkar födda 002. Ymer Alber
Flickor födda 003. Michelle Ekberg
5. Freja Duncan
6. Agnes Grudd
JNM 2011 bouldering

Male Youth A
5. Vincent Janvid
8. Jens Wallgren
16. Daniel Rashid
Male Youth B
3. Philip Samuelsson Forsdik
17. Jonas Iacobi
20. Otto Gårdebäck
Kids B Girls 005. Michelle Ekberg
6. Freja Duncan
7. Agnes Grudd
Kids B Boys 001. Ymer Alber
JVM i Österrike
Philip Samuelsson Forsdik som var 22:a på första klättrade leden. På andra leden
blev han 49:a. Sammanlagt hamnade han på 36:e plats vilket är mer än godkänt. I
speed tävlingen hamnade han på 29:e plats
European Youth Cup
Imst(AUT)
Sammanlagt hamnade han på 55:e plats
Edinburgh (GBR)
Sammanlagt hamnade han på 30:e plats

Verksamhetsplaner för 2012
Styrelsearbetet

· Styrelsen ska under verksamhetsåret aktivt verka för att skapa aktiva kommittéer med fler
aktiva medlemmar för att skapa en livskraftig förening.
· Vidare ska styrelsen genomgå utbildning i grundläggande föreningskunskap samt att aktiva i
kommittéerna ska erbjudas att även de genomgå utbildning i grundläggande
föreningskunskap.
· Styrelsen ska även aktivt verka för en bra dialog med förbundet samt med närliggande
föreningar.
· Styrelsen ska under året även försöka skapa överenskommelse med en eller flera klätterhallar
för att på så sätt kunna värva och behålla medlemmar.
· Styrelsen ska under året försöka ta fram föreningens historia i en skrift eller på hemsidan inför
jubileumsåret 2013.

Klubbaktiviteter
Klubbdag i Häggsta
Häggstaträff

Medlemshanteringen
För verksamhetsåret 2012 räknar styrelsen med att klubben kommer att ha ca 640
medlemmar. Då vi har sett en minskning i medlemsantalet de senaste åren måste
klubben omfördela de medel vi har. Några ändringar i den administrativa
verksamheten kommer att genomföras för att minska administrationskostnaderna.
Till och börja med har styrelsen beslutat att medlemsansvarige och kassörs arvoden
ska sänkas med 20 %, d.v.s. från 5000 kr per person efter skatt till 4000 kr efter
skatt. Dessutom kommer medlemskorten endast att skickas ut på begäran vilket
innebär att klubben slipper en hel del portokostnader. Slutligen kommer klubben att
ändra rutinerna för det årliga medlemsutskicket vilket ska sänka kostnaderna, men
det kommer i stället att krävas större arbetsinsats av kassör, medlemsansvarig samt
eventuellt andra medlemmar i styrelsen. Det här utskicket brukar ske i december
månad och det är då påminnelser om att betala in medlemsavgifterna för
nästkommande år samt kallelse till årsmötet skickas ut. Vi kommer även att
undersöka möjligheten att endast använda oss av ett system för att hantera
medlemmar i stället för två som idag. Vi ska även se om vi har möjlighet att använda
oss av Swedbanks automatiska lösning för att föra in medlemmar.

Kommittéer
Bultkommittén
Bultkommittén är ett samarbete mellan Stockholmsklubbarna och där Stockholms
klätterklubb har representanter. Kommitténs verksamhet består främst i att byta ut
gamla bultar och ankare på sportklätterleder och ibland komplettera med ankare
eller bultar där behov finns. Bultkommittén har en att-göra-lista med det arbete som
kommer att utföras framöver inom kommittén. Alla som ser brister eller behov när
det gäller Stockholms bultade leder kan hör av sig till kommittén så ser kommittén
över frågan. På kommitténs blogg finns den senaste informationen om kommitténs
verksamhetsområde.

Det viktigaste arbetet, åtminstone långsiktigt, är bevarandeplanerna. Bultkommittén
har som mål att under 2012 utarbeta förslag till bevarandeplaner för de tjugo mest
populära klipporna i Stockholm. Under året planerar vi dessutom att:
* Anordna ett Stora Skramsö-event med borstning, bultning, klättring, tältning etc.
* Fortsätta uppdateringsarbete på Gåseborg och Örnberget.
* Slutföra arbetet på Ekstubbeberget.
* Sätta upp de redan beslutade övningslederna på högra delen av Rampväggen i Häggsta.
* Hålla minst två möten.
* Köpa in nya expanderbultar.

Utbildningskommittén
Utbildningskommittén ansvarar för kursverksamheten i klubben.
Utbildning är en viktig del i att introducera fler klättrare till klättervärlden. Klubbens mål är se
till att kunskapen kring klättringens olika moment är hög bland befintliga och nya
medlemmar. Det gäller både en god grundkunskap bland medlemmarna men också
spetskunskap bland instruktörer inom Stockholms klätterklubb.
Stockholms Klätterklubb planerar att erbjuda följande kurser enligt de normer som gäller för
Svenska Klätterförbundet under verksamhetsåret 2012. Kurserna leds av förbundets
auktoriserade instruktörer. Kurserna pågår i två dagar och kostnaden för medlemmar är 1500
kr per kurs. Övriga kurser hålls endast på förfrågan.
Utöver kursverksamheten kommer utbildningskommittén under året att tillsammans med
andra, t.ex. Friluftsfrämjandet och Girls Get Higher, ordna ett antal föredrag. Dessa aktiviteter
syftar till att öka kunskapen hos klubbens medlemmar i olika klätterrelaterade ämnen, t.ex.
klätterskador och storväggsklättring, men även att ge inspiration till medlemmarna.
Aktiviteterna bidrar även till att marknadsföra Stockholms klätterklubb gentemot potentiella
medlemmar.
Utbildningskommittén kommer även ordna ett antal workshops, i t.ex. kamraträddning, där
tanken är att klubbens medlemmar delar med sig av sin erfarenhet till varandra.
Under året kommer utbildningskommittén aktivt verka för att instruktörer och ledare ska
behållas inom klubben och göra en plan för hur vi kan rekrytera och utbilda fler ledare för att
t.ex. stärka barn- och ungdomsverksamheten och klubbens utbildningsverksamhet i övrigt.

Tävlingskommittén
Följande aktiviteter är prioriterade under året:
· Träning med fler aktiva

·
·
·
·
·
·

Få fler att tävla
Utbilda fler tränare, ledare
Klättra mycket ute
Fler seniorer som tävlar
Ett träningsläger utomlands
Skapa klubb känsla

Accesskommittén
Mål för Stockholms klätterklubbs accessarbete under 2012:
· Delta i utlysta förbundsaktiviteter inom accessområdet.
· Vara drivande och samordnande på accessområdet inom vårt geografiska

·
·
·
·

område, i samarbete med de andra stockholmsklubbarna och
friluftsfrämjandet.
Anordna minst två organiserade städaktiviteter på stockholmsklippor.
Fortsatt dialog med beslutsfattare och tjänstemän när det gäller
reservatsföreskrifter och andra accessrelaterade frågor.
Hitta frivilliga bergsfaddrar till viktiga och/eller utsatta klippor.
Sätta upp informationsskyltar om accessfrågor på de klippor där det är
lämpligt.

