SOLNA KLÄTTERKLUBB
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Styrelsen
Förra årets ordförande Tobias Olli valdes enhälligt och fortsatt till ordförande för
verksamhetsåret 2020. Till vice ordförande valdes Erik Hult och till kassör Nils Odén
Rapport. Till övriga ledamöter valdes Sofie Mannerstråle, Marcus Kern och Jörgen
Eriksson. Till suppleanter valdes Sarah Wu och Andrea Kern.
Redovisat resultat för föreningen 2020 blev ett överskott på +158 098 kr. Huvudorsaken
till överskottet var att klubben inte kunde bedriva normal verksamhet såsom tävlingar
och andra aktiviteter på grund av pågående pandemi. Även värt att notera är att
Klättercentret har anställt fler instruktörer vilket förkortat Klätterskolans kötid och fler
barn har fått möjlighet att delta under höstterminen 2020, än något tidigare år.
I slutet av året hade klubben 974 registrerade medlemmar med en medelålder på 24 år,
varav 45% av medlemmarna bestod av kvinnor och 55% bestod av män.
Verksamhetsområden
Klubben har under 2020 haft en begränsad aktivitet och verksamhet mot bakgrund av
den fortsatt pågående pandemin, Covid-19 vilket starkt har begränsat föreningens
möjligheter till att genomföra aktiviteter. Det har därför valts att effektivisera arbetet
inom och runtom klubben, bland att att se över processer, arbetsflöden och
effektivisering av medlemshantering.
När det gäller breddverksamhet h
 ar klubben under det gångna året fortsatt att i
samarbete med Klättercentret, vid sidan av ordinarie klätterskoleverksamhet, bedriva
klätterskola även för barn och ungdomar med olika typer av funktionsnedsättning inom
ramen för de restriktioner som har fattats av myndigheter och regering.
Årsmötet
Årsmötet avhölls digitalt för första gången 2020 med anledning av den pågående
pandemin. Detta innebar att endast ett fåtal medlemmar mötte upp digitalt och deltog i
årsmötet.
Klubbresor
Inga klubbresor har genomförts i klubbens regi, mot bakgrund av den pågående
pandemin.
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Klubbkvällar
Även klubbkvällar liksom andra gemensamma aktiviteter har varit inställda då det inte
har varit möjligt att genomföra dessa mot bakgrund av den pågående pandemin
Covid-19.
Klubbkläder
Samarbetet med Trimtex drogs igång för att få till en klubbportal där medlemmarna kan
beställa kläder. Dessa kommer i form av hoodie, t-shirt och linne, samt att klubben har
en kraftig rabatt på övrigt ordinarie sortiment.
Workshops med Daniela Ebler
Under februari kunde fyra tillfällen med Daniela arrangeras. I och med pandemin och de
rekommendationer som kommunicerats av regeringen pausade klubben vidare
workshops under 2020. Klubben har istället erbjudit ett begränsat antal medlemmar att
delta i Danielas online-coaching, ett pilotprojekt under hösten 2020. På grund av det
nya formatet och Danielas tillgänglighet har inte lika många medlemmar kunnat ta del
av denna möjlighet under 2020. Klubben arbetar för att kunna hitta mer skalbara
aktiviteter under 2021 som fler medlemmar kan ta del av även om pandemin fortsätter
begränsa våra möjligheter att utöva klättring och träning i grupp fysiskt.
Stockholms Klätterförbund
Solna Klätterklubb är glada och stolta bidragsgivare till Stockholms Klätterförbund
(StKF). Klubben representerades av Tobias Olli på en workshop för att fortsatt diskutera
förbundets framtid, inriktning i sin verksamhet och administration.
LOK-stöd
Solna klätterklubb mottog 129 194 kr i LOK-stöd under 2020.
Nytt medlemssystem
Vi har utökat möjligheterna i vårt befintliga medlemssystem genom att hänga på
Kansliservive som ett tillval i detta. Det medför att vi kan automatisera mycket av
medlemsansökningar och verifiering av betalning. Numer sker betalning genom
betalningsportal via Billmate med kort alternativt mot faktura.
Tävlingar/tävlingskommittén
Tävlingsbidrag för 2020 landade på totalt 14 326 kr, varav 7 403 kr gick till juniorerna
och 6 923 kr till seniorerna.
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Under 2020 har SKF kunnat genomföra SM-tävlingar i såväl Boulder som Lead. Dessa
har genomförts i annorlunda format med endast tävlande och funktionärer närvarande
men utan publik mot bakgrund av pandemin. Solna klätterklubb hade flera deltagare på
pallen. Under året har flera av Solna Klätterklubbs duktiga juniorer och seniorer ingått i
Svenska landslaget.

