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FÖRKORTNINGAR 
SKF  Svenska Klätterförbundet 
RF  Riksidrottsförbund 
RS  Riksidrottsstyrelsen (RF:s styrelse) 
SOK  Sveriges Olympiska Kommitté 
UIAA  Internationella Alpinistunionen 
IFSC  Internationella Sportklätterförbundet 
ISMF  Internationella Skidbestigningsförbundet 
SDF  SKF:s specialidrottsdistriktsförbund 
OK  Ombud klättring 
DF  Distriktsidrottsförbund (RF:s regionala organ) 
RIN  Riksidrottsnämnden (Idrottens ”högsta domstol”) 
 
DOKUMENTHISTORIA 
2003-03-09 Förelagd i sin helhet för SKF:s förbundsmöte från förbundsstyrelsen 
2003-04-05 Antagen av förbundsmötet med ändringar 
2004-03-27 Antagen i sin helhet genom andra läsningen av förbundsmötet 

Ny paragraf 7 Kap 3 § med ny omnumrering, samt tillägg i 7 Kap 5 § 
2007-03-27 Antagna ändringar i 2 Kap, 5 Kap  samt 7 Kap 
2008-04-06 Antagen ändring i 1 Kap  och 2 Kap  
2010-04-18 Antagna ändringar i 1 Kap 2 §, 1 Kap 3 §, 2 Kap 1 §, 2 Kap 2 §, 2 Kap 5 

§, 3 Kap 3 §, 5 Kap 1 §, 5 Kap 2 §, tillägg 6 Kap 1 § och tillägg 4 §, 7 Kap 
5 § tillägg 4b, Nytt 8 Kap 

2012-03-25    Antagna ändringar i 1Kap 8 §, Nytt 9 Kap                                                                      
2014-03-30    Antagna ändringar i 1 Kap 3 §, 2 Kap 4 § samt 5 §, 4 Kap 1§. 
2016-04-17 Antagna ändringar, tillägg innan 1 Kap, ändringar 1 Kap §1,§2, §3, §4, 

§9, lagt till §12, 2 Kap §1,§4, §5, §6, 3 Kap §2, §3, 4 Kap §1, 5 Kap §2,§5 
 7 Kap §5, §6 

2020-04-25     Antagna ändringar i 1 Kap 5 § och 11 §, 3 Kap 1 §, 5 Kap 1 § 
2022-05-21  Antagna ändringar och tillägg i 1 Kap 3 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 2 Kap 1 §, 2 

§, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 8 §, 3 Kap 1 §, 2 §, 3 §, 4 Kap 1 §, 5 Kap 1 §, 2 §, 3 §, 5 
§, 6 Kap 1 §, 7 Kap 1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 9 Kap 2 §, 6 §.  
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Klätterförbundets verksamhetsidé 
Vi främjar och utvecklar alla typer av klättring och gör dem tillgängliga för alla i 
Sverige. Vi företräder klättringens discipliner i den svenska idrotts- och 
friluftsrörelsen samt svensk klättring i utlandet. 

 

Klätterförbundets vision 
Alla har möjlighet att klättra på det sätt de önskar. 
Du som klättrare har bästa möjliga kunskap när du behöver den. 
Verksamheten fokuserar på klättrarens behov. 
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1 Kap  Allmänna bestämmelser 

1 § Ändamål 
Svenska Klätterförbundet (SKF) har till uppgift att främja, utveckla, samordna och i 
övrigt administrera klättring och högfjällssport i Sverige. 
SKF skall företräda svensk klättring i Sverige och i utlandet och verka för att 
klättringen blir tillgänglig för alla.  

2 § Organisation 
SKF består av de föreningar som enligt 7 kap. 1 § erhållit medlemskap i förbundet. 
Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) eller Ombud (OK) kan inrättas vid behov. Ombud 
utses av klubbarna i respektive distrikt och anmäls till förbundsstyrelsen. 

3 § Tillhörighet 
SKF är medlem i Riksidrottsförbundet (RF), Svenskt Friluftsliv, Internationella 
Alpinistunionen (UIAA), Internationella Sportklättringsförbundet (IFSC) och 
Internationella Skidalpinistförbundet (ISMF) samt Sveriges Olympiska kommitté 
(SOK). 

4 § Beslutande organ 
SKF beslutande organ är förbundsmöte, extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen.  

5 § Sammansättning av styrelse m.m. 
Styrelse ska bestå av kvinnor och män. Ettdera kön ska vara representerat med minst 
40 procent om gruppen är fyra personer eller fler. 
SKF ska verka för att styrelse, valberedning, kommittéer, och andra organ får sådan 
sammansättning att mångfald inklusive jämställdhet mellan kvinnor och män nås och 
att ungdomar ingår.  
Mångfald skall också eftersträvas i delegationer för sådan organisation där fler än en 
person skall ingå. 

6 § Firmateckning 
SKF:s firma tecknas av förbundsstyrelsen eller av särskilda firmatecknare utsedda 
av förbundsstyrelsen. 

7 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår 
SKF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. 

8 § Ändring av stadgar och regler 
Förbundsmötet, eller extra förbundsmöte som utlysts härför, beslutar om ändring av 
dessa stadgar.  
För bifall av stadgeändring krävs beslut av förbundsmötet med minst 2/3 av antalet 
avgivna röster.  
Riksidrottsstyrelsen (RS) skall underrättas om stadgeändring. 

9 § Skiljeklausul  
Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, IdrottsAB, SDF, DF, SKF 
eller RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, där annan ordning 
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inte är angiven i förevarande stadgar eller i RF:s stadgar, avgöras av RF:s 
skiljenämnd enligt 2 kap. 8 § RF:s stadgar.  

10 § Upplösning av SKF 
För upplösning av SKF krävs beslut härom med minst 2/3 av antalet avgivna röster 
vid två på varandra följande ordinarie förbundsmöten. 
I beslut om upplösning av SKF skall anges att nettotillgångarna skall tillfalla 
intressen närliggande SKF. 

11 § Förbundsorgan 
SKF:s officiella kungörelseorgan är SKF:s hemsida. 

12 § IdrottsAB 
Idrottslig verksamhet får bedrivas av aktiebolag. Detta regleras i RF´s stadgar 11 Kap. 

2 Kap  Förbundsmöte 

1 § Tidpunkt och kallelse 
Förbundsmötet, som är SKF:s högsta beslutande organ, hålls jämna år före utgången 
av juni månad på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer. Förbundsmöte får 
dock inte hållas vid tidpunkt då RF-stämma pågår. 
Kallelse till förbundsmötet skall utfärdas av förbundsstyrelsen genom kungörelse i 
SKF:s officiella kungörelseorgan senast tre (3) månader före mötet. 
Handlingar enligt 2 Kap 5 § Ärenden vid förbundsmötet skall senast två (2) veckor 
före mötet vara medlemsföreningarna tillgängligt.  

2 § Förslag till ärenden att behandlas av förbundsmötet 
Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet kan ske genom motioner eller 
propositioner (styrelsens förslag). Motion, som skall vara skriftlig, skall vara 
förbundsstyrelsen tillhanda senast sex (6) veckor före förbundsmötet.  
Rätt att inge motion tillkommer SDF, till SKF ansluten förening samt röstberättigad 
medlem i sådan förening. Motion från röstberättigad föreningsmedlem insänds 
genom vederbörandes förening tillsammans med föreningens utlåtande över 
motionen.  
Berört SDF skall beredas tillfälle att yttra sig över motion från förening. 
Motion skall föreläggas förbundsmötet med förbundsstyrelsens utlåtande. 

3 § Sammansättning och beslutförhet 
Medlemsförening får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud 
representera mer än en röst. Annat ombud än ledamot i föreningens styrelse skall 
medföra fullmakt från sin förening. I fullmakten skall ombudets rätt att utöva 
rösträtt anges. 

4 § Rösträtt och röstlängd 
Förening skall ha betalt medlemsavgift till SKF för att få rösträtt på det närmast 
därefter kommande förbundsmötet. Nytillkomna medlemsföreningar efter den 31 
december kan ha rösträtt först vid nästkommande års förbundsmöte. 
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Vid förbundsmöte har varje röstberättigad medlemsförening en röst för varje påbörjat 
hundratal medlemmar i föreningen per den 1 december året före förbundsmötet, 
enligt förbundets medlemsförteckning, dock högst fem röster. Dock har förening med 
annan huvudorganisation som valt och betalar en lägre avgift, med vissa 
inskränkningar i medlemskapet, endast en röst oavsett medlemsantal. 

5 § Ärenden vid förbundsmötet 
Förbundsmötets förhandlingar öppnas av förbundsordföranden eller, vid förhinder för 
denne, av vice ordföranden. 
Vid förbundsmötet skall följande ärenden behandlas: 
1 fastställande av röstlängd för förbundsmötet 
2 fastställande av föredragningslista för mötet 
3 fråga om mötets behöriga utlysande 
4 val av mötesordförande 
5 val av sekreterare för mötet 
6 val av två justerare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll 
7 arbetsordning för mötet 
8 nominering inför val 
9 förbundsstyrelsens verksamhetsrapporter för båda verksamhetsåren 
10  förbundsstyrelsens årsredovisningar inklusive resultat- och balansräkningar för 

båda verksamhetsåren 
11  revisorernas berättelser för respektive verksamhetsår 
12  beslut om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter 
13 behandling av styrelsens förslag inklusive verksamhetsinriktning och ekonomisk 

plan för de två kommande åren samt inkomna motioner 
14 fastställande av föreningarnas medlemsavgift 
15  fastställande av arvode till förtroendevalda 
16 val av förbundsordförande 
17 val av sex övriga styrelseledamöter samt två suppleanter 
18 val av en auktoriserad revisor/revisionsbyrå samt en förtroendevald 

verksamhetsrevisor  
19 val av ordförande, två övriga ledamöter samt två suppleanter i valberedningen 

6 § Valbarhet 
Valbar är varje person som är medlem i en till SKF ansluten förening. 
Minst en av de av förbundsmötet valda revisorerna skall vara auktoriserad. Ledamot 
av förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor. För valbarhet som revisor krävs inte 
medlemskap i SKF. 
Arbetstagare inom SKF får inte vara revisor. 
Arbetstagare hos SKF eller dess SDF får inte väljas till ledamot av förbundsstyrelsen 
eller valberedningen. 

7 § Extra förbundsmöte 
Förbundsstyrelsen kan kalla medlemmarna till extra förbundsmöte. 
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Förbundsstyrelsen är skyldig att kalla till extra förbundsmöte när en revisor eller 
minst en tiondel av förbundets röstberättigade medlemsföreningar begär det. Sådan 
framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.  
När förbundsstyrelsen mottagit en begäran om extra förbundsmöte skall den inom 14 
dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med 
förslag till föredragningslista för extra förbundsmöte skall tillställas medlemmarna 
senast sju dagar före mötet. 
Underlåter förbundsstyrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som gjort 
framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke. 
Vid extra förbundsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. 
Extra förbundsmöte får inte äga rum under tid då RF-stämma pågår. 

8 § Beslut och omröstning 
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning 
(votering). 
Med undantag för stadgeändring samt vid upplösning av SKF avgörs vid omröstning 
alla frågor genom enkel majoritet.  
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som 
erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller 
sig till antalet avgivna röster.  
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än 
hälften av antalet avgivna röster. 
Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det skall dock val ske slutet. 
Vid lika röstetal avgör lotten. 

9 § Ikraftträdande 
Beslut fattade av förbundsmöte gäller från mötets avslutande om inte annat bestäms. 

3 Kap Valberedningen 

1 § Sammansättning 
Valberedningen utgörs av ordföranden, två övriga ledamöter samt två suppleanter 
valda av förbundsmötet. Valberedningen ska bestå av kvinnor och män. Ettdera kön 
ska vara representerat med minst 40 procent om gruppen är fyra personer eller fler. 

2 § Åligganden 
Valberedningen skall senast tre månader före förbundsmötet tillfråga ledamöterna 
om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod. 
Senast två månader före förbundsmötet skall valberedningen meddela 
medlemsföreningarna namnen på dem som har avböjt återval. 
Minst två (2) veckor före förbundsmötet skall valberedningen delge 
medlemsföreningarna och SDF sitt protokollförda förslag beträffande val till 
ordförande, styrelse och revisorer. 

3 § Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid förbundsmötet 
Kandidatnomineringen till valberedningen är fri fram till val av valberedning.  
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Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, skall 
försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget. 

4 Kap Revisorer och revision 

1 § Revisorer och revision 
SKF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av minst en av 
förbundsmötet vald auktoriserad revisor eller revisionsbyrå.  
Förbundsstyrelses räkenskaper och övriga handlingar skall överlämnas till 
revisorerna senast fem (5) veckor före förbundsmötet. Handlingarna skall efter 
verkställd revision med revisorernas berättelse vara förbundsstyrelsen tillhanda 
senast tre (3) veckor före förbundsmötet. 

5 Kap Förbundsstyrelsen 

1 § Sammansättning 
Förbundsstyrelsen utgörs av ordförande och sex övriga ledamöter samt två 
suppleanter. Både kvinnor och män ska ingå. Ettdera kön ska vara representerat 
med minst 40 procent om gruppen är fyra personer eller fler. 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.  
Förbundsstyrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. 

2 § Förbundsstyrelsens åligganden 
Förbundsstyrelsen är förbundets beslutande organ när förbundsmöte inte är samlat.  
Förbundsstyrelsen åligger bl.a. att:  

1. Att driva förbundet i enlighet med dessa stadgar samt att bereda förslag till och 
verkställa beslut av förbundsmötet, 

2. Att agera demokratiskt, öppet och transparant i så stor utsträckning som möjligt 
utom i fall där t.ex. enskilda personers integritet måste respekteras, 

3. Att ansvara för att SKF följer stadgar och regler utfärdade av de organisationer 
förbundet tillhör, 

4. Att besluta om styrande och vägledande dokument för förbundets verksamhet, 
5. Att besluta om verksamhetsplan med tillhörande budget samt att ansvara för och 

förvalta SKF:s medel i enlighet med antagna policydokument och 
verksamhetsinriktning,  

6. Att upprätta årsredovisning, 
7. Att anställa förbundets arbetstagare. 

3 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst halva antalet 
styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter 
kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För beslut krävs att 
minst hälften av styrelsens samtliga ledamöterna är ense om beslutet. Vid lika 
röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om 
ordföranden finner det erforderligt, kan brådskande ärende avgöras genom skriftlig 
omröstning. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande 
sammanträdet. 
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4 § Prövningsrätt m.m. 
Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 14 och 15 kap. RF:s stadgar. 
Med stöd av 14 kap 8 § första stycket RF:s stadgar förbehålls förbundsstyrelsen 
bestraffningsrätten i samtliga bestraffningsärenden. 

5 § Överlåtelse av beslutanderätten 
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa ärenden. 
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall 
regelbundet underrätta styrelsen härom. Rapportering skall ske rutinmässigt och 
företrädelsevis i samband med styrelsemöten. 

6 Kap Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och Ombud klättring (OK) 

1 § Distriktsindelning 
För förbundets regionala verksamhet kan finnas SDF eller OK, och förbundsmötet 
beslutar om och i vilken geografisk omfattning SDF och OK skall finnas. 
SDF och OK skall enligt dessa stadgar och SDF:s stadgar arbeta i enlighet med 
förbundets ändamål och vision. 
Förening tillhör det SDF inom vars geografiska område föreningen har sin hemort. 

2 § SDF:s stadgar 
SDF:s stadgar fastställs av förbundsmötet. 
SDF:s stadgar skall ha sin utgångspunkt i RF:s stadgemall för SDF. 

3 § Revisorer och revision 
SDF:s verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av SDF-stämman 
utsedd revisor samt skall granskas av DF:s revisionskommitté. Omfattar SDF flera 
DF skall revisionskommittén i det DF där SDF har sin hemort utföra granskningen. 

4 § Ombud klättrings (OK) åligganden 
 OK´s uppgift är att 

1. Företräda, samordna och stödja klättringen inom RF-distriktet. 
2. Vara ombud för klubben(klubbarna) på DF- och SISU-stämmorna 
3. Motta och fördela bidrag via DF samt svara mot DF´s redovisningskrav 
4. Vara kontaktperson för förbundsstyrelsen 

7 Kap Föreningar 

1 § Medlemskap i SKF 
Ideell förening, bestående enbart av fysiska personer, får efter ansökan och genom 
beslut av förbundsstyrelsen upptas som medlem i förbundet om nedanstående villkor 
är uppfyllda. 
1 Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar och är åtföljd 
av föreningens stadgar, vilka ska upprättas på grundval av RF:s stadgemall för 
idrottsförening.  
2 Föreningen har klättring och/eller högfjällsport på sitt program. 
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3 Föreningen har förbundit sig i sina stadgar att verka för SKF:s ändamål. 
4 Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan 
ansluten förening. 
5 Föreningen betalar de avgifter som har bestämts. 
6 Föreningen har förbundit sig att verka för en dopingfri klättring. 
7 Föreningen bedöms kunna bedriva en varaktig verksamhet. 
Lämnar förbundsstyrelsen förenings ansökan utan bifall, får föreningen först 
överklaga beslutet till förbundsstyrelsen och sedan till RIN enligt reglerna i 15 kap. 
RF:s stadgar. 

2 § Hedersmedlem 
Förbundsmötet får på förslag av förbundsstyrelsen utse enskild person till 
hedersmedlem i SKF. 

3 § Utträde samt uteslutning av förening  
Förening, som önskar utträda ur SKF, skall anmäla detta till förbundsstyrelsen.  
Förening, som inte har betalat medlemsavgift för senaste verksamhetsår får anses ha 
begärt sitt utträde ur SKF. Medlemskapet upphör genom att föreningen avförs från 
medlemsförteckningen. 
Utan att anmälan om utträde föreligger får förbundsstyrelsen utesluta förening om 
den trots påminnelser underlåter att följa vad som föreskrivs i RF:s eller SKF:s 
stadgar.  
Förening får också uteslutas om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i 
vederbörlig ordning har fattats av RF, SKF eller SDF eller annars påtagligt har 
motarbetat SKF:s intressen. 
Förening som inte verkar för en dopingfri idrott får anses motarbeta SKF:s intressen 
och kan komma att uteslutas ur förbundet.  
Fråga om uteslutning inte får avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig 
inom viss av förbundsstyrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning skall skälen 
härför redovisas samt anges vad den uteslutna föreningen skall iaktta för 
överklagande av beslutet. 
Beslut om uteslutning får överklagas hos RIN enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.  

4 § Åligganden 
Förening ska 
1 följa RF:s stadgar samt SKF:s stadgar samt beslut fattade av överordnat 

idrottsorgan, 
2 betala den av förbundsmötet fastställda årsavgiften, 
3 på begäran av RS eller vederbörande SF, SDF eller DF-styrelse ställa 

föreningens handlingar till förfogande, samt lämna av dessa organ begärda 
uppgifter, 

4 föra räkenskaper och upprätta förvaltningsberättelse, med resultat- och 
balansräkning, föra protokoll vid årsmöten och styrelsens sammanträden samt 
föra medlemsförteckning, 

4b medlemsförteckning ska föras i IdrottOnline, 
5 hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för 

styrelsens förvaltning, 
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6 på begäran av RIN eller Dopingkommissionen lämna uppgifter samt avge 
yttranden 

7 utse ombud till SKF:s förbundsmöte. 

5 § Medlemmar i medlemsförening 
Endast enskild person kan upptas som medlem i förening efter erläggande av 
årsavgift.  
Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har försummat att 
betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat dess verksamhet eller ändamål, 
brutit mot föreningens stadgar eller annars uppenbarligen skadat föreningens 
intressen. 
Beslut om uteslutning skall fattas av föreningsstyrelsen och får av den berörde 
överklagas enligt RF:s stadgar. 

8 Kap Tävlingar 

1 § Tävlingsregler 
Tävling ska genomföras i enlighet med av styrelsen fastställda tävlingsregler och av 
styrelsen fattade beslut. 

2 § Mästerskapstävlingar 
Rätt att delta i tävlingar om RF:s mästerskapstecken - SM och JSM samt DM och 
JDM – har svensk medborgare som är medlem i en till SKF ansluten förening samt 
utländsk medborgare, vilken tillhör sådan förening, om denna är permanent bosatt i 
Sverige. Detsamma gäller för tävling om SKF´s mästerskapstecken i USM, UDM och 
RM. 

9 Kap Accessfond 

1 § Namn 
Fondens namn är Svenska klätterförbundets Accessfond. 

2 § Teckningsrätt 
Accessfondens tillgångar ska förvaltas separat och får endast användas till för fonden 
avsedda syften. 

3 § Syfte 
Accessfondens syfte är att finansiera varaktiga åtgärder och projekt som främjar och 
säkrar tillgängligheten till klättring på klippor, berg och block i Sverige. 

4 § Verksamhet 
Accessfondens verksamhet består i att behandla och bevilja ansökningar till fonden 
för att främja åtgärder och projekt som uppfyller fondens syfte. Accessfondens 
verksamhet består också i att marknadsföra fonden, samt informera om dess syfte 
och verksamhet. 
Accessfonden ska finansiera åtgärder och projekt som verkar för att stärka 
klättringen som del i det rörliga friluftslivet, inom ramen för allemansrätten. 
Åtgärder och projekt som finansieras av fonden skall följa Svenska klätterförbundets 
och UIAA:s riktlinjer för access, miljö och etik. 
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Endast klubbar anslutna till Svenska klätterförbundet samt Svenska 
klätterförbundets Accesskommitté kan söka och beviljas medel ur fonden.  
Beslut om vilka projekt som ska beviljas medel ur Svenska klätterförbundets 
Accessfond tas av förbundsstyrelsen. 
Svenska klätterförbundets styrelse slår fast riktlinjer för Accessfondens verksamhet 
så att fondens verksamhet bedrivs i enlighet med fondens syften enligt 3 § ovan. 

5 § Förvaltning  
Svenska klätterförbundets styrelse ansvarar för förvaltningen av fondens medel. 

6 § Likvidation och upplösning av fonden 
För likvidation och upplösning av Svenska klätterförbundets Accessfond krävs beslut 
av förbundsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Eventuellt återstående 
medel efter beslut om likvidation och upplösning får endast användas i enlighet med 
fondens syften. 
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