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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN FÖR VILKEN BIDRAG SÖKS

För att kunna genomföra och sprida klubbens budskap till allmänheten söker
Svenska Fjällklubben organisationsbidrag för 2022:
Svenska Fjällklubben hade en begränsad verksamhet under 2020 pga pandemin.
Under 2021 har verksamhet och utbildning anpassats mot Coronarestriktionerna
men vi har kunnat bedriva både utbildning och turverksamhet. Totalt har 14
fjälledare examinerats under 2021, både sommar och helår. Nu kommer
verksamheten att kunna utökas när restriktionerna tas bort och kraft kommer att
läggas på en ”återstart” där så behövs.
Svenska Fjällklubben är en klubb som arbetar med fullt fokus på den Svenska
fjällvärlden! Våra metoder för att uppnå framgång i detta är arbetsområdena:
Fjällmiljö – Fjällkunskap – Fjällupplevelser. I mer utvecklad text vill vi förhindra att
våra fjäll kommersialiseras i allt för ohämmad grad, så att så mer orörda fjäll, så
gott det låter sig göras, finns bevarade till kommande generationer. Vi vill ge våra
medlemmar och allmänheten kunskaper till att färdas i fjällen på ett säkert sätt
ochpå fjällens egna villkor, fritt från onödiga motorfordon. Klubbens målsättning är
klar: Vi vill bli landets bästa fjällklubb!
Mer konkret vill klubben under året:
- skapa uppmärksamhet på och kunskaper om fjällvärldens särart, t.ex. via
debattartiklar, remissvar genom vår fjällmiljögrupp som består av tio medlemmar
med ett brett kunnande över miljöområdet genom t ex
- verka för miljömässigt hållbar turism och annan näringsverksamhet
- främja utbildning och forskning om fjällmiljön
- bidra till etablering av nya nationalparker
- verka för områden fria från trafik med motorfordon
- verka för att sammanhängande, avverkningsfria områden av fjällnära skog skapas
- stimulera vård av historiskt och kulturellt värdefulla fjällmiljöer
Generellt:
- stimulera fjällsport under hållbara former

- arbeta aktivt med säkerhetsfrågor under vistelse i fjällvärlden
- utbilda klubbens medlemmar till att enskilt och i grupp färdas säkert i våra
svenska fjäll
- utbilda och certifiera fjälledare som sedan kan ta med grupper ut i svenska fjällen
under säkra och ordnade former
Utbildningen breddas genom att erbjuda ett utökat antal av nu existerande
fjälledarubildningar samt ett ökat utbud av praktiska sommar- och vinterkurser för
personer som vill ha en utökad kunskap som leder till möjligheter för friare fjällturer
under växlande väderförhållanden.
Även andra ämneskurser kommer att etableras, t ex skidåkning i brant terräng,
fjällväder, flora, geologi, navigering, etc. Listan kan göras lång men det ska finnas
en klar koppling till fjällen.
En utökad administration beroende på nya krav på ett uppkopplat föreningsliv
ställer krav på mer omedelbar hantering av löpande ärenden. Fjällklubben ansöker
därför om administrativt stöd i form av en kanslist och kursadministratör om 400
timmar till en kostnad á 300 kr för 2022 ( F-skatt). Behovet att utöka
kursadministrationen beroende på kraftigt ökat intresse för våra utbildningar gör
att de administrativa delarna måste anpassas till rådande situation för att
utbildningarna ska kunna möta det uppkomna behovet. De ideella krafterna räcker
inte till.

