Motion till Skånes Klätterklubb om inrättande av Accesskonto
Access är ett av Sveriges klätterklubbars viktigaste arbetsområden och innebär bl.a. kontinuerligt
arbete med myndighetskontakter och förhandlingar med markägare, så att vi kan få fortsätta klättra på
våra klippor/boulderområden. Accessarbetet syftar också till att öppna upp klippor som är stängda,
dvs. idag förbjudna att klättra på. Det inkluderar även viss lobbyverksamhet och
informationsinhämtning från t ex myndigheter. Sistnämnda verksamhet är av stor vikt för att
klätteretablissemanget ska få insyn i beslutsprocesser som kan leda till framtida begränsningar av
klättersporten. Tidig kännedom om sådana förändringar ökar möjligheterna för att vi ska kunna
påverka sådana beslut i för sporten gynnsam riktning.
Det gäller att inte ta idag tillgängliga klätterområden för givna. För 20 år sedan fanns inga restriktioner
alls vad gäller klättring i Skåne. Under 1995 startade dock en ny trend med att ett nästan tre kilometer
stort område på Östra Kullaberg stängdes hela vår- och halva sommarsäsongen. Sedan förbjöds all
klättring på kvartsitklippan Impan utanför Simrishamn och totalförbud mot klättring infördes på Kvärk.
Några år senare förbjöds nästan all klättring i Klöva hallar och klättringen på Soffabacken
begränsades. Under 2014 har Hallabäcken på Söderåsen blivit naturreservat och fått
klättermöjligheterna inskränkta. Området kring Söftingsgrottan på Kullaberg har nu också stängts för
klättring halva året och senast har även området kring de klassiska Svaeveflyver- och
Vandflyverväggen på Västra Kullaberg stängts av en stor del av klättersäsongen. Även om vi
fortfarande har tillgång till majoriteten av lederna på Kullaberg och Soffabacken samt att Kjugekull
verkar ohotat, är detta kanske inget som nödvändigtvis kommer att gälla i framtiden.
I Skåne finns en accessgrupp (Access Kullaberg), där alla accessrepresentanterna från Skånes
Klätterklubb, Malmö Klätterklubb, Helsingborgs Klätterklubb och Dansk Bjerg- og Klatreklub
tillsammans aktivt jobbar med lokala accessfrågor. Det som de senaste åren har dominerat
accessgruppens arbete har varit försök att öppna upp den stängda klippan Kvärk, samt arbete med
klätterförbuden på Kullaberg. En dispensansökan för Kvärk samt en överklagan av de nya
klätterförbuden på Kullaberg har lämnats in till Länsstyrelsen i Skåne län respektive
Miljödepartementet.
Vårt arbete har hittills endast haft mycket begränsat stöd utifrån i form av juridisk expertis och input
från sakkunniga inom t ex biotopinventering och ornitologi. Att mer formellt anlita expertis utifrån är
nämligen förenat med betydande kostnader. En miljökonsekvensutredning som ev krävs för att kunna
öppna upp för klättring på Kvärk kan kosta sexsiffriga belopp. Vi tror dock att anlitande av
professionell hjälp långsiktigt är rätt väg att gå, och ingår i våra planer för kommande år.
För att finansiera detta förstärkta accessarbete (som en enskild lokalklubb vanligtvis inte mäktar med),
tänker vi oss att de inblandade klubbarna nämnda ovan - i ett första steg - var och en inrättar ett

accesskonto på vilket ekonomiska medel ska kunna ackumuleras från ett verksamhetsår till ett annat.
Idag har Skånes Klätterklubb en budgetpost för access, men de pengar som inte används går efter
årets slut tillbaka ut i organisationen som en tillgång. Accessarbetet framöver kan dock komma att
uppvisa en mycket ojämn kostnadsbild från ett år till ett annat, där vissa verksamhetsår belastas av
mycket stora enskilda utgiftsposter, medan andra verksamhetsår knappt innebär några kostnader alls.
Därför är det nödvändigt att hitta lösningar som innebär att Access Kullaberg via de inblandade
klubbarna långsiktigt kan bygga upp ekonomiska resurser för att möta de kommande utmaningarna.
Som aktiva i Access Kullaberg tillika medlemmar i Skånes Klätterklubb föreslår vi därför:


att ett accesskonto i Skånes Klätterklubb skapas under verksamhetsåret 2015.



att de pengar i budgetens accesspost som inte används under budgetåret sätts undan på
detta konto, för framtida behov.



att behållningen på detta konto endast ska kunna användas till accessrelaterade utgifter och
inget annat.



att det tillkommer Access Kullaberg att bestämma i detalj vilka accessrelaterade utgifter
medlen på kontot ska användas till. Kontoutbetalningar överstigande ett basbelopp ska dock
godkännas av klubbstyrelsen.



att utbetalningar från kontot görs av klubbens kassör först efter att den accessansvarige eller
annan representant för Access Kullaberg uppvisat relevanta kvitton/fakturor i god ordning.



att användning av kontots medel på sätt som står i strid med klubbens stadgar, inte ska vara
tillåten.



att två på varandra följande årsmötesbeslut ska krävas för att terminera accesskontot, och
återföra pengarna till den övriga verksamheten i föreningen.



att Skånes Klätterklubbs styrelse ges i uppdrag att utarbeta de administrativa detaljerna för
inrättandet av ett accesskonto i linje med det som beskrivs ovan.



att klubbens årsmöte varje år bestämmer hur mycket som ska avsättas, men att beloppet
minst ska utgöra 10% av intäkterna för medlemsavgifter varje år.
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