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STOCKHOLMS KLÄTTERKLUBBS ÅRSMÖTE 2014
Dagordning för årsmötet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av föredragningslista.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret.
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- och räkenskapsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år.
14. Val av sekreterare och kassör samt två till fem ordinarie ledamöter i styrelsen för
en tid av ett år
15. Val av två till tre suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en
tid av ett år
16. Val av en revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte
styrelsens ledamöter delta.
17. Val av två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses
till ordförande.
18. Övriga frågor.
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Verksamhetsberättelse
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
Isklätterträff i Trängslet
18 – 20 januari
För fjärde året i rad genomförde klubben en isklätterträff under en helg i Trängslet,
Dalarna och det blev åter igen en lyckad tillställning med omkring 30 deltagare.
Städdag vid Häggsta
Under röjning i Häggsta var det många som kom, det plockades skräp och röjdes en del
som samlades i soppåsar och slängdes omgående. Alla deltagare klättrade under
eftermiddagen, somliga till sent inpå kvällens kyligare timmar. Vi konstaterade en
mindre mängd skräp jämfört med tidigare år och vi hoppas på en fortsatt positiv trend.
Stockholm Climbing Festival 2013
6 – 8 september
År 2013 anordnade klubben för andra gången Stockholm Climbing Festival (SCF). Första
gången denna festival ordnades var 2010 och var då mycket uppskattad, så vi ville göra
om detta i samband med klubbens 40-årsjubileum.
Tanken med festivalen var att locka både nybörjare och erfarna klättrare ut till
klipporna för att prova nya klättringsformer såsom trad- och sportklättring samt drytooling. Men också för att inspireras av diverse klättringstalanger som vi kunde bjuda in.
Vi höll till på tre olika klippor, med tre olika inriktningar.
Första dagen hade vi prova-på dry-tooling vid Henriksdalberget där Henrik Bolander
och Ines Papert verkade som inspirationskällor. Sedan rörde vi oss till Dieselverkstaden
där man kunde prova på Klätterverkets nya dry-toolingvägg. Dagen avslutades sedan
med ett inspirerande föredrag av Ines Papert i Dieselverkstaden och ”after climb” på en
närliggande pub. Totalt sett var det bra uppslutning och väldigt trevligt, Ines föreläsning
blev fullsatt och det var en inspirerande kväll.
Andra dagen var den stora prova-på dagen vid Häggstaklippan. Det var drop-in från
klockan tio och klubben satte upp topprep om man ville prova. Denna dag kom
Alexander Megos och hans tränare förbi och pratade lite med alla, även Ines Papert
tittade förbi. Stefan Wulf var där och representerade Edelrid som lånade ut skor och
selar. Petzl var där också och berättade om deras nya rep samt lån av utrustning.
Addnature dök upp och dukade upp diverse tält som man kunde låna och prova under
natten. Till lunch hjälpte Blå Band/MSR till med att sponsra med ny frystorkad mat som
var mycket uppskattad. Till middag bjöd klubben på chiligryta. Det var ett trevligt
arrangemang som höll på länge in på småtimmarna.
Tredje dagen var det sportklätterfest vid Örnberget. Samtliga sponsorer från dag två
närvarade även här och Alexander Megos bjöd på inspirerande klättring. Det skrevs
även ett litet stycke klätterhistoria när Alexander gjorde Sveriges första ”onsight” på en
8b+. Johan Luhr kikade förbi och samkvämade samt inspirerade deltagarna. Denna dag
2

RESTAURANG ENGELEN, KORNHAMNSTORG 4, STOCKHOLM DEN 5 MARS 2014 KLOCKAN 18.00

bjöd klubben på lunch bestående av kokt korv med bröd. Edelrid var med och delade ut
priser beroende på vilka leder man klättrade, vilket också var väldigt uppskattat. Även
denna dag kunde man testa olika klätterskor och utrustning. Stämningen var på topp!
Tanken med SCF var att locka ut folk från inomhusgymmen samt att inspirera, och detta
tycker vi absolut att vi lyckades med! Fler festivaler av liknande snitt kommer sannolikt
att arrangeras i framtiden.

Kommittéer
Accesskommittén
Accesskommittén vill särskilt rapportera om situationen vid vissa klippor:
Ryssgraven: Det går fn trögt med planerna på utbyggnad av bostäder ovanför
klippan. Förmodligen är detta bra för oss. Vi håller ett öga på utvecklingen.
Grönbrink: Läget är oförändrat, men det var tyvärr återigen lite gnissel med
jaktlaget i höstas. Snälla, var lite justa vid älgjakten och låt dem ha sitt roliga så
slipper vi ha den diskussionen med markägaren fler gånger.
Vårdberget: Att surfklubben "äger" bommen är förstås inte optimalt för oss, men
det är ju klart bättre än att vägen stängs av med stenbumlingar som tidigare.
Klubben ska ha tillgång till koden till bommen även om villkoren är lite griniga.
Ekoberget: Graninge stiftsgård, där vi brukar parkera, har sålts. De nya ägarna
har kontaktats och de har inga synpunkter på klättringen på Ekoberget, eller på
parkerade bilar så länge parkeringsanvisningar följs. Eftersom det är en ny ägare
är det förstås extra viktigt att tillämpa vanligt hyfs.
Skevik: Här har byggföretaget JM bommat för vägen. Vi har föreslagit att bekosta
ett kodlås till bommen för att ge klättrare tillgång till parkering, men mötts av
kalla handen.
Trängslet: Trängslet ligger förvisso långt från Stockholm, men är ändå ett kärt
resmål för våra medlemmar. Tyvärr har markägaren Fortum sagt nej till klättring
i spillrännan tills vidare. Förhandlingar pågår genom förbundet och Dalarnas KK.
Bultkommittén
Två planeringsmöten har hållits i mars och i maj. Ett större inköp av hängare och ankare
har gjorts vilket torde räcka ett par år.
Runsa: Borstning och ombultning av cirka sex leder.
Ombultningen av Dödskalleberget på Tyresö slutfördes. Totalt ombultades cirka
åtta leder under året.
Anneberg har fått en översyn av bultar och ankare.
Den så kallade ”Bortre väggen” på Ekstubbeberget fick nya ankare och lederna
rensades.
Flaten: Bultkommittén har efter dialog med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning fått
igenom en uppfräschningsplan av klätterklipporna. Än så länge har gallring av
träd runt klipporna utförts.
Finnsvedberget: Kompletteringsbultning och kontroll av ankare.
Utbildningskommittén
Under året inleddes ett samarbete med Stockholms Guidebyrå som nu ger grund- och
fortsättningskurser i olika typer av utomhusklättring för klubbens räkning. Klubbens
medlemmar är berättigade till en fast rabatt på kurspriserna, medan kursdeltagare som
önskar bli medlemmar i klubben får medlemskapet på köpet.
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Ungdoms- och tävlingskommittén
Klubbens juniorer har tränat kontinuerligt flera dagar i veckan främst på Klätterverket i
Sickla. Under året har gruppen haft Adam Herring, Emil Westman och Philip F
Samuelsson som tränare. I bifogad resultatlista återfinns klubbens juniorer i det främsta
ledet.
För år 2014 har omfattningen av organiserad träning för juniorer fastställts till fyra
dagar i veckan. Flera av ungdomarna har regelbundet börjat klättra mer utomhus. På
klippa har exempelvis Ymer Alber och Philip F. Samuelsson gjort starka prestationer
under det gångna året, med flera 8a-graderade leder på respektive ”tick list”. Ett
träningsläger i Västervik anordnades över Kristi himmelsfärdshelgen som var mycket
uppskattat; kommittén riktar ett stort tack till Västerviks KK för all den generösa hjälp vi
fick under helgen. Även ett mindre läger i Bohuslän blev av i slutet av juli. Bägge lägren
kunde genomföras tack vare RF:s ekonomiska bidrag genom Idrottslyftet.
På seniorsidan har fler börjat tävla i klubbens färger. Peter Renlund knep en fjärdeplats
på SM Boulder i Göteborg. Under året beslutade styrelsen att alla som representerar
klubben i mästerskapstävlingar (SM, NM) som en form av intern sponsring kan få
anmälningsavgiften betald av klubben (genom att ansöka om det).
En av juniorerna, Ymer Alber, har även deltagit i ett internationellt tävlingsevenemang,
Rock Junior i Arco, Italien.

Medlemshantering
Klubbens medlemsmatrikel och vidhängande administrativa funktioner är sedan 2012
helt integrerade i Riksidrottsförbundets system för föreningsadministration,
IdrottOnline. Tanken med IdrottOnline är att en persons medlemskap i flera olika
idrottsföreningar ska knytas samman och att vederbörande själv ska kunna uppdatera
sina person- och adressuppgifter på ett ställe, samt enkelt betala sina avgifter till
respektive förening genom en personlig inloggning till IdrottOnlines
webbläsargränssnitt. Rätt använt kan systemet kraftigt underlätta det administrativa
rutinarbetet för såväl medlemmarna som klubbadministratörerna.
Ny betalrutin
Från och med 2013 har SKK valt att köpa (från RF) den betaltjänst som är inbyggd i
IdrottOnline (tillhandahålls av PayEx), vilken gör det möjligt för medlemmarna att
betala medlemsavgiften som ett vanligt webbköp med bankkort eller internetbank.
Denna betalningsprocess är helt webbaserad, från det att ett betalutskick genereras, till
att betalningen genomförs och automatiskt registreras på betalningsavsändaren, vilket
håller allting samlat och besparar kassören och medlemsansvarig tidsödande arbete
med att först skicka ut betalningsanmodan och sedan manuellt registrera mottagna
betalningar på respektive medlem. Inför december månad 2013 informerades
medlemmarna dels på hemsidan, dels i ett massutskick per e-post om den nya rutinen
för betalning. För ett stort antal medlemmar innebar detta att de behövde göra sin allra
första inloggning i IdrottOnline, då de tidigare inte känt till och/eller inte haft anledning
att logga in i systemet.
För de allra flesta av medlemmarna tycks introduktionen av den nya betalrutinen ha
varit bekymmersfri. Men i likhet med de flesta "nymodigheter" har IdrottOnline under
året föranlett en del besvär för, och synpunkter från, några av klubbens medlemmar. Ett
4

RESTAURANG ENGELEN, KORNHAMNSTORG 4, STOCKHOLM DEN 5 MARS 2014 KLOCKAN 18.00

fåtal har hört av sig med direkta klagomål på att klubben valt att ta upp
medlemsavgiften på detta vis. Kritiken är inte alldeles obefogad och kan väl delvis
förklaras med att IdrottOnline än så länge inte är ett fulländat system, utan dras med
bristande funktionalitet i vissa delar och - synes det - begränsningar av kompatibiliteten.
Utveckling och förbättring av systemet pågår emellertid fortlöpande, så de uppenbara
problem som finns bör med tiden bli avhjälpta eller åtminstone uppträda mer sällan.
Ovan beskrivna betalrutin kommer fortsättningsvis stå som standard för betalning av
medlemsavgiften till SKK.
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Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Föreningens intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag och stöd
Kursavgifter
Summa intäkter

2013
204 000
26 358
0
230 358

2012
215 000
34 592
5 000
254 592

2013
-37 550
-47 095
-4 176
-28 628
-89 570
-29 354
-29 400
-1 020
0
-266 793

2012
-33 591
-16 200
-12 833
-3 839
-108 415
-3 595
1 090
-6 736
-3736
-187 854

2013
-36 435
2 828
-33 608

2012
66 738
4 590
71 328

2013
9 000
313 880
330 841

2012
16 961
454 601
463 601

2013
-363 892
33 608
-5 858
-28 306
-330 841

2012
-258 956
-71 328
-124 415
-8 901
-463 601

Föreningens kostnader
Tävlingar
Medlemsaktiviteter
Barn- och ungdomsaktiviteter
Utrustning
Förbundsavgifter
Styrelse- och årsmöten
Administrativa kostnader
Övriga kostnader
Personalkostnader
Summa kostnader
Föreningens resultat
Rörelseresultat
Ränteintäkter
Årets resultat

Balansräkning
Omsättningstillgångar
Fodringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Eget och främmande kapital
Eget kapital
Årets resultat
Leverantörsskulder och kortfristiga skulder
Förutbetalda medlemsavgifter och kostnader
Summa eget och främmande kapital
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Verksamhetsplan
Styrelsearbetet
Styrelsen se över våra kommittéer samt tillsätta personer på alla poster. Styrelsen
kommer att genomföra klubbaktiviteter enligt nedan.

Klubbaktiviteter
Isklätterträff i Sälen (redan genomförd)
Städdag i Häggsta
Klätter- och medlemsträff i september

Kommittéer
Bultkommittén
Minst två planeringsmöten skall hållas och vi kommer att behöva köpa in expanderbult.
Häggsta - Sjösidan (delen närmast Rampväggen): Johan Luhr har fått bultar,
ankare och hängare och ska i mån av tid ta sig an väggpartiet. Den har potential
att bli en populär vårklippa med sitt idylliska läge. (Kvar från föregående år!)
Runsa: I mån av tid ska vi försöka följa upp förra årets besök.
Flaten: Efter att gallringen är slutförd vidtar vårt arbete med rensning och byte
ankare samt bultning. Bultkommittén kommer även att föreslå för Skarpnäcks
SDF att tvätta bort klotter och rensa skräp.
Utöver ovanstående har vi antal mindre punkter på att göra listan.
Utbildningskommittén
Fortsatt samarbete med Stockholms guidebyrå som tillhandahåller grundutbildning.
Ungdoms- och tävlingskommittén
Följande aktiviteter är prioriterade under året:
Träning med fler aktiva
Klättra mycket ute
Utbilda fler tränare, ledare
Skapa klubbkänsla
Läger
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Budget
Intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag och stöd
Summa intäkter

207 000
29 000
236 000

Utgifter
Avgift till förbundet
Medlemsaktiviteter
Ungdoms- och tävlingskommittén
Bultkommittén
Accesskommitén
Administrativa kostnader
Arvoden, kassör och medlemsansvarig
Underskott
Summa kostnader

-95 000
-40 000
-78 400
-10 000
-2 000
-20 000
-16 000
25 400
-236 000

Förslag från styrelsen
Det finns inga förlag från styrelsen att behandla under årsmötet 2014.

Inkomna motioner med styrelsens yttrande
Det finns inga motioner att behandla under årsmötet 2014.
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