Återrapport: Utredning av medlemsavgift för stödmedlemskap enligt
uppdrag från förbundsmöte 2020
Avsändare: Förbundsstyrelsen
Bakgrund
Till förbundsmötet 2020 skickade Stockholms Klätterförbund in en motion (nummer 2) gällande
stödmedlemskap med en reducerad medlemsavgift. Motionen avslogs men förbundsmötet beslöt att ge
styrelsen i uppgift att till förbundsmötet 2022 utreda frågan om medlemsavgiften till klätterförbundet för
att om möjligt underlätta för enskilda klättrare att vara medlem i flera förbundsanslutna klubbar, se
appendix. 1 Mot bakgrund av den motion om stödmedlemskap som behandlades på förbundsmötet 2020
återrapporteras här om styrelsens arbete med att utreda frågan.
Utredningen
Styrelsen har i enlighet med svar på motionen valt att utreda frågan om stödmedlemskap inom ramen för
en större utredning om ett gemensamt centralt medlemsregister. Utredningen har genomförts av
representanter från fyra klubbar, förbundsstyrelsen samt kansliet. I en andra del utreddes även kostnader
för olika alternativ, i denna del deltog representant från förbundsstyrelsen samt kansliet. Utredningens
delar som går att läsa i appendix 2 och 3 visar på både möjligheter och önskemål kring ett centralt
medlemsregister som skulle underlätta medlemsadministration, möjliggöra medlemskap på olika nivåer
samt vara en del av förbundets framtida utveckling. Utredningen visade även på värdet av att dubbla
medlemskap även skulle innebära fullvärdigt erkännande och inflytande i samtliga klubbar en engagerat sig
i. De klubbar som deltagit i arbetsgruppen är positiva till införandet av ett centralt medlemsregister och att
förbundet ytterligare ska möjliggöra för stödmedlemskap. Sammanfattande slutsatser visar dock på osäkra
tekniska lösningar, behov av dubbla system samt risk för stora kostnadsökningar för förbundet och dess
medlemmar.
Styrelsens kommentar
Utredningen visar lovande möjligheter i framtiden, men styrelsen bedömer att det i dagsläget saknas en
tillräckligt kostnadseffektiv lösning för att antingen investera i en osäker teknisk lösning eller lägga
omfattande administration på ett centralt kansli. I enlighet med förbundsmötesbeslut 2020 är det därför
fortsatt styrelsens bedömning att inte föreslå reducerad medlemsavgift för dem som har dubbla
medlemskap. Kansliet kan även framöver bistå de klubbar som vill avtala om tredjepartslösningar som till
exempel Sportsadmin, för att underlätta sin medlemsadministration.
Styrelsen anser därmed att det uppdrag som gavs på förbundsmötet 2020 är genomfört.
Styrelsen föreslår förbundsmötet
att

återrapporten och utredningen läggs till handlingarna

Appendix 1
Redogörelse för motionen om stödmedlemskap, styrelsens svar samt det beslut som fattades av
förbundsmötet 2020.
Appendix 2
Styrelsens utredning om stödmedlemskap inom ramen för en större utredning om ett gemensamt centralt
medlemsregister.
Appendix 3
Styrelsens utredning om kostnader för centralt medlemsregister.

