Policybeslut för Skånes Klätterklubb
Policybeslut är av allmän karaktär tagna av styrelsen. Dessa skall fungera som riktlinjer
för sittande och framtida styrelser. Ett policybeslut är en rekommendation som skall
följas, men besluten kan strykas eller ändras på ett styrelsemöte. Sekreteraren har som
uppgift att samla policybesluten och kontinuerligt uppdatera dem. Regler för policybeslut
finns befästa i §7 i Skånes Klätterklubbs stadgar.
Beslut 7:1 - Utformad 971126 - Reviderad 031211
Den som tar kontakt med tilltänkt bildvisare/föredragshållare skall se till att lokal är
bokad, utrustning och eventuellt fika ordnad om inte annan överenskommelse finns med
styrelsen.
Beslut 7:2 - Utformad 971126
För att en kommersiell kursarrangör skall tillåtas sälja SKK-medlemskap i samband med
kurs skall kursen godkännas av en oberoende observatör från klubben. Om kursen
godkännes får arrangören tillstånd att sälja SKK-medlemskap i samband med
auktoriserade kurser. Ett avtal skall skrivas och detta skall löpa över en begränsad tid.
Beslut 7:3 - Utformad 971126 - Reviderad 031211
Medlemsregistrator skall ha en handkassa på 500 kr.
Beslut 7:4 - Utformad 971126 - Reviderad 031211
Uthyrning av utematerial får endast ske till klubbmedlem och inte till kommersiell
verksamhet. Materialansvarig har tolkningsfrihet på vad som betecknas kommersiellt.
Beslut 7:5 - Utformad 971126 - Reviderad 031211
Om någon som redan är medlem i SKF vill bli medlem i SKK skall denna person endast
betala den mellanskillnad som för tillfället råder mellan den avgift som SKK betalar till
SKF för var enskild medlem och den avgift som gäller för medlemskap i SKK.
Beslut 7:6 - Utformad 971126 - Reviderad 031211
Milersättning beslutad av årsmötet kan utbetalas till styrelseledamot i samband med
protokollförda möten eller på annat sätt dokumenterade sammankomster som gjorts i
klubbens intresse. Resor kortare än 10 km (enkelresa) berättigas normalt sett ej till
ersättning. Ersättning utbetalas av klubbens kassör efter att giltig reseräkning inkommit.
Denna ska för att beaktas vara klubben tillhanda senast sex månader från det att resan
företogs.
Beslut 7:7 - Utformad 971126 - Reviderad 031211
SKK är en ideell förening och skall sträva efter att få människor att engagera sig utan
vinstsyfte. Om styrelsen anser att en aktivitet eller ett evenemang har ett värde för SKK
ska man besluta om en rimlig ersättning för den person eller de personer som bjudits in.
Den allmänna riktlinjen inom klubben bör vara ett förespråkande för ideellt arbete.
Eftersom allt annat arbete inom klubben utförs enligt dessa principer måste arvodet som
betalas ut jämföras med det värde som klubben antas få. Klubbens ekonomi bör beaktas
vid eventuell ersättning. Arvodet ska i första hand betraktas som ersättning för tid.
Beslut 7:8 - Utformad 980321 - Reviderad 100518
SKK: s policy angående krav för sökande av instruktörsbidrag avseende klippa, is och
inomhus.
1. Den sökande skall ha som avsikt att agera instruktör i klubbens regi.
2. Sökande skall hålla tre kurser i klubbens regi i givet instruktörsskap under loppet
av tre år från det att examination i Svenska Klätterförbundet har genomförts.

3. Sökande ska lämna in skriftlig ansökan till styrelsen snarast efter att det tredje
kurstillfället i SKK: s regi har genomförts. Särskilda regler gäller för
inomhusinstruktörer. Se punkt 7.
4. I ansökan presenterar sökande kort att han/hon har uppfyllt samtliga krav vilket
innefattar:
a. Sökande skall ha varit medlem i SKK under instruktörkurstillfället, under
examination samt då sökande ledde de tre kurstillfällena i SKK: s regi.
b. Sökande skall kunna styrka de utlägg som det söks ersättning för.
5. Förslag till ersättning är ¾ av kurs och auktorisationsavgift. Maxtaket för
ersättning ligger dock på 2500 kronor. Man kan söka bidrag för olika
instruktörsskap men ej med mer än 2500 kronor per år.
6. Bidraget betalas ut efter styrelsebeslut när ansökan har behandlats.
7. För inomhusinstruktörer kan varje kurstillfälle ersättas med 3 stycken
uppklättringar på inomhusväggen.
8. Aktiv instruktör som är medlem i klubben kan söka resebidrag för att förnya sin instruktörslicens.
Klubbens styrelse måste bevilja varje enskilt fall. Maxbelopp är 500 SEK/enkel väg.
Beslut 7:9 - Utformad 980719 - Reviderad 031211
Klubbmedlem som för klubbens räkning frekvent använder sin telefon kan ansöka om
ersättning för kostnaderna. Syftet med telefonsamtalen skall vara av betydelse för
klubben. Enstaka samtal för mindre belopp ersättes ej. Kassören har rätt att avgöra om det
finns skäl för ersättning. Vid tveksamhet skall kassören ta upp ärendet på styrelsemöte för
beslut. Om kassören själv söker ersättning skall styrelsen fatta beslut i frågan.
Beslut 7:10 - Utformad 020113 - Reviderad 031211
Styrelsen i SKK beslutar om vem som ska antas till Team Skåne. Medlem i Team Skåne
ska tävla i antingen svårighet, bouldering, speed och/eller is. Följande krav ställer SKK
på de medlemmar som antagits till Team Skåne för att de ska få åtnjuta de privilegier som
beslutats av styrelsen.
Krav på Team Skåne medlem:
1. Team Skåne medlem måste deltaga i minst tre nationella tävlingar per år.
2. Team Skåne medlem ska träna ”seriöst” vilket innebär regelbunden träning med
målsättning att utvecklas inom sin gren.
3. Team Skåne medlem ska hjälpa till på tävlingar arrangerade av klubben i
möjligaste mån.
4. Team Skåne medlem ska på förfrågan från styrelsen hålla i minst ett
träningsseminarium per år.
Privilegier för Team Skåne medlem:
1. Team Skåne medlem äger rätt till gratis träningskort.
2. Team Skåne medlem äger rätt till bidrag till resor och anmälningsavgifter för
tävlingar. Förslag till ersättning är ¾ av totala utgifter för resa (milersättning) och
hela anmälningsavgiften. Maxtak för ersättning ligger dock på 2500 kr/år.
3. Team Skåne medlem äger rätt till tillgång till träning på övriga tider förutom
normala öppettider.
4. Team Skåne medlem får låna Team Skåne tröja.
5. Team Skåne medlem skall av styrelsen få en lista på övriga medlemmar i Team
Skåne tilldelad.
Beslut 7:11 - Utformad ?????? - Reviderad 031211
Expeditionsbidrag/Resebidrag
Resebidraget är tänkt vara ett ekonomiskt stöd som klubbens medlemmar kan söka
när de ska resa någonstans och klättra. Bidraget utdelas till den som ska åka på
någon form av klätterresa, utrikes eller inrikes, för att klättra utomhus.
Tanken är att medlemmar i SKK ska kunna söka bidrag för den typ av resor som ej

innefattas av de bidrag som Team Skåne medlem kan söka. Bidraget är således inte
ämnat för resor till och från tävlingar, träningsseminarier eller utbildningar mm. En
medlem i SKK ska alltså kunna söka bidraget för utövande av all typ av klättring såsom
Sportklättring, Bouldering, Traditionell klättring, Aid, Bigwall, Is- och Alpin klättring.
För att inte göra det hela alltför komplicerat så betalas bidraget ut i form av ”resebidrag”,
vilket innebär att klubben sponsrar en del av själva resekostnaden. Bidraget betalas ut i
paritet till resekostnadernas storlek. Det är upp till styrelsen att bedöma från fall till fall.
Kriterier för ansökan till resebidrag.
1. Alla ansökningar av resebidrag bedöms av styrelsen.
2. Sökande ska ha varit medlem i Skånes klätterklubb i minst ett år (vissa undantag
kan göras).
3. Resan ska på något vis vara utvecklande för klubben och eller den sökande. Detta
för att den sökande inte gång på gång ska kunna få bidrag till en typ av resa som
sökande har gjort förr. Det får helst alltså vara ett av klubbmedlemmar aldrig
tidigare besökt resemål, vilket är utvecklande för klubben. Men det kan även
handla om ett resemål som är besökt av medlemmar tidigare men ej av den
sökande. Vad som kan ses som utvecklande för den sökande kan vara ganska
diffust, men resan bör leda till att den sökande breddas som klättrare. Det är upp
till styrelsen att göra en bedömning.
4. Skriftlig ansökan ska inkomma styrelsen senast ett styrelsemöte innan avresa.
Denna ansökan ska innefatta en presentation av resmålet, resans mål, den sökande
och slutligen en motivering till varför den sökande borde få ett bidrag.
5. Bidragstagaren ska efter utförd resa rapportera om denna för klubbens
medlemmar och då enklast genom att skriva en reseberättelse i Kullamannens
Röst. I det fall det finns bildmaterial i form av diabilder kan även en bildvisning
fungera som en form av reseberättelse. Om en rapport inte tillhandahålls klubben
inom ett år efter hemkomst kan den bidragstagande komma att bli
återbetalningsskyldig.
6. Bidragets storlek varierar och betalas ut i paritet till den totala resekostnaden.
Bidrag betalas ut med 15% av den totala resekostnaden, dock med ett maxtak på
2500 kronor per sökande. Ex.1. Två medlemmar ska åka till Kjerag med bil för att
klättra. Detta innebär en resa på 200 mil tur och retur. 200mil x 15 kr/mil =
3000kr / 2 = 1500 kr per person. 1500 x 0,15 = 225:-. Alltså har de sökande i detta
fall rätt till en ersättning på 225 kr per person. Ex.2. En medlem ska till Peru för
att klättra alpint. Flygresan kostar 8500kr. 8500 x 0,15 = 1275:- är den sökande
berättigad till.
7. Det ska vara frågan om en designerad, d.v.s. i förväg utsedd klätterresa. Man kan
således inte åka och hälsa på släkten i USA, slänga med klätterskorna och
eventuellt besöka en klätterklippa för att på så vis vara berättigad bidrag. Bidraget
är avsett för de medlemmar som planerar en ”seriös” resa.
8. Mer udda resemål prioriteras före mindre nyskapande. Detta för att stimulera
upptäckarglädjen och för att få medlemmar att bredda sina vyer.
Beslut 7:12 - Utformad 031211
SKK: s styrelsemedlemmar äger rätt till följande privilegier för sitt styrelseuppdrag:
1. Var styrelsemedlem äger rätt till gratis träningskort.
2. Var styrelsemedlem äger rätt att kvittera ut en nyckel till Väggen 2 .
Beslut 7:13 - Utformad 031211
Vid årsmötet bör följande pris- och ersättningsnivåer fastslås:
1. Medlemskap SKK senior
2. Medlemskap SKK junior
3. Reseersättning, kronor/mil
4. Arvode klätterinstruktör ute

5. Arvode klätterinstruktör inne
6. Bokningar av Väggen2 , kronor/timme. Ersättning dels till SKK och dels till
instruktör.
7. Träningskort senior, kronor/termin
8. Träningskort junior, kronor/termin
9. Träningskort knatte, kronor/termin
10. Prova på senior, kronor/tillfälle
11. Prova på junior, kronor/tillfälle
12. Skohyra, kronor/tillfälle
13. Hyra sele/broms, kronor/tillfälle
14. Maxbelopp för kurs- och auktorisationsavgift till klätterinstruktör
15. Maxbelopp för ersättning till Team Skåne medlem
16. Maxbelopp för resebidrag/expeditionsbidrag
Vid årsmötet bör följande funktionärer och kommittéansvariga väljas
1. Val av vice ordförande (bör sitta i styrelsen)
2. Val av medlemsregistrator (bör sitta i styrelsen)
3. Val av informationsansvarig (bör sitta i styrelsen)
4. Val av väggenansvarig (bör sitta i styrelsen)
5. Val av säkerhetsansvarig inne (väggkommitté)
6. Val av tävlingsansvarig (väggkommitté)
7. Val av kursansvarig inne (väggkommitté)
8. Val av knatteansvarig (väggkommitté)
9. Val av träningsansvarig (väggkommitté)
10. Val av bokningsansvarig (väggkommitté)
11. Val av säkerhetskommitté
12. Val av accesskommitté
13. Val av Kullamannens Röst kommitté
14. Val av festkommitté
15. Val av kursansvarig ute
16. Val av utematerialsförvaltare
17. Val av bibliotekarie
18. Val av arkivarie
19. Val av utflyktskoordinator
Beslut 7:14 - Utformad 031211
Följande åldersgränser gäller på SKK:
Knatte < 7 år
Junior 7-18 år
Senior > 18 år
Klättrare på Väggen2 som är under 7 år hänvisas till knattegrupp. Klättrare på Väggen 2
som är mellan 7 och 12 år får endast klättra i målsmans närvaro. Klättrare på Väggen 2
som är mellan 12 år och 17 år måste ha skriftligt tillstånd från målsman. Tillstånd ska
mot anmodan kunna uppvisas för kvällsansvarig.
Beslut 7:15 - Utformad 031211
Den som vill köpa träningskort på väggen måste uppfylla följande kriterier:
1. Intressenten måste vara klubbmedlem.
2. Intressenten måste klättra upp, dvs. visa instruktör att han/hon förstår hur
säkerheten fungerar. Undantag gäller den som är auktoriserad klätterinstruktör i
SKF. Med knattekort behöver intressenten ej klättra upp men intressenten får
enbart klättra vid knatteträning.
Styrelsen äger rätt till att beslagta träningskort från den medlem som kraftigt missköter
sig på Väggen2 eller om medlem genom sitt handlande utgör en stor säkerhetsfara för
övriga klättrare på Väggen2 .

Beslut 7:16 - Utformad 130513
Då en instruktör behöver använda egen utrustning vid kurs utomhus, ska instruktören kunna begära
ersättning för detta. Ersättningen i dagläget är 30 SEK per dynamiskt klätterrep och dag, samt 60 SEK
per trad-rack och dag.

