Proposition Ledbyggesansvariga
Vi har i år fått in inte mindre än 3 motioner som behandlar ledbygge och övrigt engagemang
på väggen, och istället för att svara på dessa separat har styrelsen valt att lägga en egen
proposition som kompromissförslag.
Styrelsen är enig med åsikten att klubben behöver mer fokus behövs på ledbygge, men tror
att vi kan hitta en lösning där vi bättre förvaltar idéllt engagemang hos våra medlemmar, för
att gemensamt skapa en trevlig klubb med bra träningsförutsättningar.
Skånes Klätterklubb har sedan starten drivits på idéell basis. Vi har förvisso några få
arvoderade funktionärsposter som är så pass betungande eller tråkiga att ingen skulle göra
dem annars.
Ledbyggande faller dock inte inom den ramen. Att få delta i ledbyggande är starkt
utvecklande för en själv som klättrare och det är en förmån man inte har på många ställen.
Men vi behöver öka engagemanget och incitamenten för det. Vid nästa årsmöte bör dock en
liten utvärdering presenteras och vid behov får frågan lyftas igen.
.
Därför föreslår styrelsen:
att två nya funktionärsposter inrättas, kallade Ledbyggare som ges nyckelförmån. Dessa
nomineras och utses på årsmöten, men kan avlösas under året.
att ansvarsområdet innefattar att ordna regelbundna byggdagar, och relaterade aktiviteter
såsom seminarier för ledbygge för medlemmar, vara rådgivande vid greppbeställningar mm.
Målsättningen är att minst 20 nya repleder byggs varje termin, utöver boulderproblem och
tävlingsbyggdagar.
att dessa byggdagar infaller den sista söndagen i varje månad, förslagsvis från 17 till 19,
och att det under den tiden inte är avsedd för träning (man får ju provklättra sina problem
såklart), för att på det sättet få fler personer att hitta en naturlig väg in i byggandet och att det
ges fler tillfällen för alla som vill bygga men inte alltid har. Även juniorer med föräldrar och
tränare bör uppmuntras att deltaga och bygga barnvänliga leder.
att Ledbyggarna ges möjlighet att använda extern kompetens för att höja sina egna och
övriga medlemmars kunskaper, te x i form av kurser eller workshops.
att det under speciella omständigheter även ges möjlighet att temporärt ge ut nyckel till
medlemmar som engagerar sig exeptionellt mycket, i enlighet med Håkans motion. Om
engagemanget avtar fråntas nyckelförmånen. Den ytterligare nyckeln föreslås administreras
av Innegruppen i och med att det är runt den det mesta engagemanget kretsar. Detta kan
även även hålla liv i Innegruppens engagemang.

(Bör kanske inte vara med i prop. Styrelsen kan/har ju bestlutat om det redan. Tänkte köra
en testrunda innan årsmötet så vi vet vad det handlar om i tid/mån, att jfr med betalda
ledbyggare) att städpersonalen tar över ansvaret för grepptvätt, så att det sköts regelbundet
och främst rena grepp skruvas upp.

