
 

Svenska Fjällklubben - Årsberättelse 
2020 

Svenska Fjällklubben är en ideell förening som verkar för en vidgad kännedom om 
fjällvärlden och respekt för dess kvaliteter och naturvärden.  

Svenska Fjällklubbens verksamhetsår nummer 93 är nu till ända och klubbens 
verksamhetsberättelse skrivs. Liksom föregående år har förändringsprocessen fortsatt. 
Övergripande har verksamheten styrts om mot en ny strategi där ”Medlemsnyttan” är i 
fokus. Det ska finnas aktiviteter som attraherar många olika inriktningar och åldrar. Målet 
är fortsatt att bredda aktivitetsbasen, få en fungerande kursverksamhet och en 
Fjällmiljögrupp som kan engagera sig i Svenska Fjällklubbens hjärtefrågor.  
Fjällmiljögruppen har idogt fortsatt sitt arbete och flera remissvar har undertecknats. 
Fjälledarutbildningen har förändrats i grunden genom åtgärder i kursverksamhet och 
stabilisering av kursledarnas möjlighet att verka på ett strukturerat och planerat sätt. Dock 
har den pågående pandemin kraftigt minskat både aktiviteter och utbildningar. Lättnader i 
restriktionerna samt anpassning mot Folkhälsomyndigheten, FHM regler har dock medfört 
att det ser ljust ut inför 2021. 

Fjällmiljö Klubbens fjällpolicy har fortsatt på den inslagna vägen från 2019. Det är 
numera en etablerad grupp som enträget tar sig an nya fjällmiljöfrågor. Förhoppningen är 
att vår röst nu skall kunna höras allt oftare i den offentliga debatten. 

Ekonomi Klubbens ekonomi har under 2020 fortsatt god. Vi har fått 110 000 kr i 
administrativt bidrag från Svenskt Friluftsliv.  
 
Pandemin innebar att endast en fortsättningskurs vinter innan omfattningen av pandemin 
blev uppenbar och en grundkurs sommar har kunnat genomföras under 2020. Den 
sistnämnda genomfördes mest av strategiska skäl för att få in elever i systemet. 
Sommarkursen var dock inom ramarna för FHM regelverk och eleverna separerades enligt 
anvisningarna. Instruktörerna var införstådda med regelverket och att insatsen var frivillig. 
 

Fjällkunskap Klubbens Utbildningsverksamhet avseende fjälledarutbildningen styrs av de 
krav som den så kallade Fjälledarnormen ställer (se klubbens hemsida för djupare 
information). Normen tolkas av klubbstyrelsen som upprättar Svenska Fjällklubbens 

säkerhetsplan som i sin tur reglerar klubbens verksamhet i fjällvärlden (i första hand).  

Gentemot klubbens medlemmar bedriver klubben flera utbildningslinjer med syfte att förkovra 
de medlemmar som så önskar. Utbildningen med största omfånget är de 
Fjälledarutbildningar som klubben bedriver för att säkerställa den efterfrågan som i första 
hand finns på egna fjälledare; sommar respektive helår. Utbildningarna är omfattande och 
har drivits med högt tempo för att försöka fylla den generella brist av Fjälledare som finns 
inom den egna organisationen. Det senaste året har utbildningarna i sig moderniserats och 
strukturerats om så att alla är likartade oberoende av vilka instruktörer som håller 
utbildningarna. 

Pandemin tvingade oss att ställa in alla examinationer under 2020 men dubbla 
examinationer för både helår och sommar är planerade till 2021. 

Fjälledarutbildningen är idag väl fungerande och arbete pågår att centralisera även 
ämneskurser av administrativa skäl samt öka möjligheten att bredda kursutbudet. 



 

Under året är två kursledare godkända för den sjukvårdsutbildning som krävs för att bli 
fjälledare. Kursverksamheten avseende sjukvård kommer att starta under våren 2021. 

Generellt sett skall alla kurser oavsett om det är Fjälledarutbildning eller Ämneskurser 
(praktiska sommar och vinterfjällskurser jämte övrigt kursutbud som kommer och går 
kvalitetssäkras på central nivå och innehålla de moment och förutsättningar för att kursen 
skall få ett säkerhetsgodkännande för att kunna genomföras). 

Säkerhetsarbetet - styrs av klubbens säkerhetsansvarige som har att förlita sig på klubbens 
Säkerhetsplan. Varje arrangemang klubben har, oavsett ifall det gäller utbildningssituationer, 
fjällturer eller andra programpunkter har att följa klubbens säkerhetsplan, något som ännu 
inte till fullo har implementerats. Alla aktiviteter har dock genomfört de grundläggande steg 
som säkerhetsplan föreskriver men vissa undantag från Fjälledarkravet har medgivits då 
övriga delar har kunnat uppfyllas och svårighetsgraden inte varit så hög. En översyn av 
säkerhetsplanen pågår och en arbetsgrupp. Erfarna turledare kommer att erbjudas en 
kortare utbildning för att turverksamheten ska kunna genomföras i linje med regelverket. 

 
Vår representant i Fjällsäkerhetsrådet deltar aktivt i arbetet där och försöker påverka beslut 
inom detta område så att dessa gagnar klubbens medlemmar på bästa sätt och 
allmänheten i stort.  

Efter de stora förändringar som genomförts vill jag tacka alla som lagt ner mycket 
arbete på att i grunden förändra och förbättra Svenska Fjällklubbens 
utbildningsprogram. Arbetet kommer att fortsätta nästa verksamhetsår. 

Fjällupplevelser - Sektionerna inom klubben, som ju idag i huvudsak svarar för 
klubbmedlemmarnas fjällupplevelser, kan av hävd sägas ha haft en mycket fri roll inom 
klubben. Detta kommer sannolikt att fortsätta men möjligen med det tillägget att 
riksstyrelsen ska försöka stötta sektionerna mer än vad som hittills varit fallet. Diskussioner 
har startats för att få till stånd en gemensam strategi och central stöttning av Riks. 
Sektionerna har fortsatt stor frihet men arbetar för att alla sektioner i princip skall ha 
samma stadgar och att fler ska kunna övergå till en förenklad ledning som redan idag finns 
i vissa sektioner. Ekonomiskt skulle sektionerna på detta vis enklare få möjlighet att ta del 
av klubbens goda ekonomi. Idag går en stor del av inkomsterna åt till bankavgifter istället 
för att komma medlemmarna till del.  

Höstmötet 2020 med planerat fysiskt möte i Stockholm under november ställdes in i sista 
stund med anledning av FHM nya restriktioner. Istället genomfördes mötet digitalt i 
januari 2021 med samtliga sektionsföreträdarna representerade. Mötet kom främst att 
handla om klubbens Strategi ”Medlemsnytta”, marknadsföring, turverksamhet, 
fjälledarutbildning, fjällmiljö, klubbstugan, Lisas Stuga, det ekonomiska läget samt vårt 
deltagande i olika aktiviteter vilket kommer att öka så fort pandemiläget så tillåter.  

Klubbstugan i Katterjaure sköts som tidigare helt och hållet och med den äran av 
Kirunasektionen. Stugans ekonomi ligger också under Kirunasektionen. Köksgolv och 
solceller är utbytt samt ytterligare mindre åtgärder. Det finns ett behov av en takrenovering 
inom de närmsta åren. Offerter kommer att begäras in när beslut om renoveringen är taget. 
Stugan har delvis varit stängd under pandemin men är åter öppen för bokning av mindre 
sällskap. 

Färre aktiviteter än vanligt har det varit pga pandemin men vissa utomhusaktiviteter har 
fortsatt som tidigare. 



 

Medlemstillväxt av nya medlemmar har varit stor men tyvärr tappar vi en hel del gamla 
medlemmar vilket medfört att nettotillväxten inte är så stor. Sannolikt till viss del beroende 
på åldersstrukturen men troligen även brist på turer och aktiviteter. Styrelsen arbetar med 
dessa frågor för att öka antalet aktiviteter som attraherar stora skaror. Medlemsantalet är ca 
1620 men trots detta att vi känner av en medvind i samhället, inte minst beroende på 
pandemins verkningar. 

 

Hedersmedlemmar Inga förslag på kandidater har inkommit under 2020. 

Förtjänstmärket Inga förslag på kandidater har inkommit under 2020.  

Marknadsföring Klubbens marknadsföring har främst handlat om webbplats, sociala 
medier. Ytterligare en person har tagit sig an rollen som ”Webbmaster”. 
Förhoppningsvis kommer detta att innebära en mer dynamisk webbsida och dynamik 
på de sociala medierna.  

Webbshopen för en tynande tillvaro med en liten försäljning. Åtgärder för att öka 
försäljningen kommer att genomföras, alternativt kan andra former av försäljning att 
införas som inte medför stora fasta kostnader för hanteringen.  

Ett närmare samarbete med Lundhags har etablerats och kommer att utvecklas vidare. 
Diskussioner pågår även med andra aktörer men det är ett tidskrävande arbete. 

 

Fjället Vår klubbtidning Fjället har sedvanligt utkommit med fyra nummer med gott 
innehåll. Vår tidning är bra och mycket uppskattad bland våra medlemmar. Redaktionen 
gör ett lysande arbete med tidskriften, stort tack för detta. 

Till fjälls 2020-2021 Produktionen är i sin slutfas och kommer att distribueras till 
medlemmarna under kvartal 2 2021 enligt nuvarande prognos (mars 2020). 
Årsboken är en fortsättning på årsboken 2018-2019 med vinterfjället som tema. Utöver att 
den är en årsbok så är tanken att den tillsammans med föregående årsbok skall göra 
fjällklubben självförsörjande av kursböcker i våra utbildningar. Mycket arbete är nerlagda på 
denna bok så stor eloge till alla inblandade. Boken har erhållit ett projektbidrag om 170 000:- 
 
Produktionen av en Fjällväderbok, skriven av Håkan Hultberg är också i sin slutfas. Det som 
återstår är att vi inväntar nya väderdata som släpps vart 30:e år och förra gången var 1991. 
Det kan ju vara värt att vänta några månader på detta för att grunddata ska vara aktuella. 
 
Ovanstående böcker kommer även att finnas tillgängliga kommersiellt via webbaserade 
bokhandlare. 

 



 

 

Svenska Fjällklubben - Verksamhetsplan 
2021 

Klubben går nu in i ett nytt verksamhetsår och 2020 års styrelse kommer sannolikt att 
förändras något men i allt väsentligt fortsätter styrelsen i stort sitt arbete.  
 
Avsnittet finns inte med i de obligatoriska handlingar som hör till årsstämman men 
dokumentet avlämnas trots detta till stämman.  

Att speciellt tänka på är att verksamheten under 2020 varit begränsad mht pandemin. 
Vaccineringen av befolkningen borde rimligen medföra att verksamheten kan återtas 
och ett mer normalt föreningsliv etableras igen under 2021.  
 
Under inledningen till 2021 så har vissa aktiviteter och vinterutbildning genomförts 
inom ramen för pandemilag och FHM regelverk. Vår förhoppning är att vi även 
fortsättningsvis ska kunna fortsätta med vår verksamhet men vi behåller rätten att 
ställa in verksamhet om myndigheterna så kräver det. 

Fjällpolicy Vi kommer att fortsätta involvera sektionerna i den gemensamma strategin 

”Medlemsnytta” och aktivt försöka att utöka aktiviteter och antal kurser på riksplan och i 
ett nära samarbete med sektionerna. 
Vårt arbete med att få till en Fjällklubb med regionala sektioner kommer att fortsätta. Vi 
ska även införa möjligheter för enskilda medlemmar att kommunicera med varandra via 
våra medier. 

Ekonomi Som framgått av verksamhetsberättelsen och budgeten för 2021 så går 
klubben in i verksamhetsåret med betydande ekonomiska muskler. Detta kommer 
naturligtvis att fortsatt gynna vår totala klubbverksamhet. Det ekonomiska läget medger 
att riksstyrelsen kan stötta sektionerna avseende förvaltning av Klubbstugan, införskaffa 
viss nödvändig utrustning för ämneskurser eller andra åtgärder som gynnar 
medlemmarna. 

Fjällmiljö Gruppen fortsätter på den inslagna vägen där målen är att återigen höras i den 
allmänna debatten och svara på de remisser som berör Fjällmiljön. 

Fjällkunskap Klubbens Fjälledarutbildningar och ämneskurser inklusive sommar och 
vinter kommer ytterligare att förfinas och fler ämneskurser kan komma att genomföras.  
 
Planerat och datumsatt är dubbla grundkurser sommar, dubbla fortsättningskurser 
sommar, dubbla examinationer sommar och eventuellt också en praktisk sommarfjällskurs. 
När detta publiceras är också två praktiska vinterfjällskurser genomförda, en grundkurs 



 

vinter, en fortsättningskurs vinter samt dubbla examinationer helår.  
 
Från och med detta år kommer Fjällklubben även att vara självförsörjande avseende den 
sjukvårdsutbildning som krävs för att bli examinerad fjälledare enligt fjälledarnormen. 
 
Det är mycket viktigt att vår Fjälledareutbildning får en kontinuitet i genomförandet och 
med årliga examinationer så att presumtiva elever kan beräkna tidsåtgång för att erhålla 
examen. Det är fundamentala grunden i den personliga planeringen. Vi kommer att införa 
ett årshjul där kurserna genomförs samma vecka år efter år för att ytterligare underlätta för 
kursledare och elevernas planering. 

Säkerhetsarbetet inom klubbens aktiviteter kommer att vara prioriterat under kommande 
verksamhetsår och en översyn av säkerhetsplan kommer att ske för att underlätta kurs- 
och turverksamheten.  
Fortbildningskurs för fjälledare och turledare kommer att genomföras under året. Tillåter 
myndigheterna större samlingar kommer denna fortbildning att genomföras för samtliga 
berörda. Detta för att sammanföra de aktiva kursledarna, fjälledarna och de kommande 
turledarna.  

Fjällupplevelser Sektionernas roll och arbete inom klubben skall stärkas. Klubbens nyare 
och oftast yngre medlemmar som har insikt i sektionernas verksamhet uppmanas att delta i 
olika aktiviteter och event som Fjällklubben och andra anordnar. 

Ekonomin skall kunna förbättras för alla klubbens sektioner men särskilt för de 
sektioner som genomför arrangemang ”av fjällkaraktär”. Riksstyrelsen kommer att ta 
en större del av administrationen för att underlätta för sektionen och kursledare 
kommer att få samma villkor som övriga kursledare i fjälledarutbildningarna. 

Klubbstugan i Katterjaure sköts som tidigare helt och hållet och med den äran av 
Kirunasektionen. Stugans ekonomi ligger också under Kirunasektionen. Med hänsyn till de 
underhålls som finns kommer Riksstyrelsen att stötta Kirunasektionen, dels direkt och dels 
genom ansöka hos olika stifterser om bidrag till detta kurturmärke. 

Vitagrönabandet, ett arrangemang vi samarbetar med, har en ganska snabb tillväxt. Vi 
kommer fortsätta med detta och även ta fram informationsmaterial till de som planerar att 
genomföra något av banden. 

Medlemstillväxt Klubbens medlemstillväxt kommer sannolikt att öka i enlighet med de 
stämningar och intressen som finns i samhället generellt. Ett bra mål torde vara att passera 
gränsen 2000 medlemmar. Medlemssystem med betalfunktion skall utredas och eventuellt 
anskaffas eftersom nuvarande system inte fyller de funktioner och support som man kan 
förvänta sig.  

Som förberedelse inför att vi kan öppna upp för medlemsrabatter i företag som på olika sätt 
samarbetar med klubben bör vi hantera frågan om medlemskort vilken är nödvändig att lösa. 
Digitala medlemskort är lätta att anordna, detta bör utredas.  



 

Hedersmedlemmar Från och med stämman 2019 kommer en skriftlig plakett att 
ges till personerna i samband utnämningen. Som framgår av föregående års 
verksamhetsplan ska ett passande klubbmärke tas fram, detta är inte genomfört 
under 2020 varför det finns på listan för 2021. 

Förtjänstmärket Under tidigare år lyckades sannolikt inte alla medlemmar som är 
förtjänta av klubbens Förtjänstmärke att bli identifierade. Styrelsen kommer därför att 
fortsätta detta arbete under 2021. 

Marknadsföring. Klubbens marknadsföring på hemsidan och Sociala media fortsätter. 
Hemsidan ges ytterligare innehåll.  
Förslag på att öka omsättningen av böcker och profilprodukter kommer att tas fram. Det är 
nödvändigt att öka omsättningen annars kommer detta att sakta tyna bort. Arbete för att 
synliggöra profilprodukterna och verkställa lanseringen via ehandel skall genomföras. 
Arbetet är långt framskridet och avtal skrivet med Bokia. 
 
Vi kommer att behöva utöka antalet personer som arbetar med marknadsföring då arbetet 
är omfattande. 

Det närmare samarbete med Lundhags som har etablerats men ligger fortfarande i sin 
linda ges ökat utrymme. Vi får se hur detta utvecklar sig under 2021.  

Fjället Tidningen ges även detta år ut med fyra fullmatade nummer.  

Till fjälls 2020-2021 Produktionen är i sin slutfas och utskick till medlemmarna beräknas 
till slutet av kvartal 2 2021.  

Övrigt  

Vi har ett arbete att utföra avseende klubbens arkivmaterial som under året borde kunna 
överföras till Riksarkivet. 

Vi tog åt oss behovet av att flytta årsstämman senare än i mars och vår ambition var att 
den skulle genomföras i slutet av april. Vi kommer 2021 att genomföra stämman 2021-05-
08 digitalt via skype eller motsvarande. Regler för anmälan och röstningsförfarande 
kommer att publiceras i god tid innan årsstämman. 

 

 

 



 

Ett stort och varmt tack till alla funktionärer 
2020 

Funktionärer 2020 – ett särskilt stort och varmt tack riktas till alla 
funktionärer men framför allt till följande personer som under året utfört 
viktiga sysslor för klubben:  

Fjället - redaktion Kalle Brisland, Jonathan Hansen, Sven-Erik Wahl,  

Göran Wallin Fjället - distribution Carola Bratt (sammankallande), Thomas Ekdahl, 
Kerstin Göras, Arthur Lindroth, Ola Ljungkvist, Barbara Lundberg, Hans Pettersson, 
Margareta Röjdmark, Anders Sjöberg, Åke Wennström, Björn Winell, Soili Vehmas 
Fjällfararnas Vita & Gröna Band Jan Lundhag  

Fjällkunskap - ansvarig Leo Schneede Utbildningsansvaig Robin Johansson kursledare 
Johan Höglund, Erik Hellberg, Stefan Olausson, Eva Söderström och Robin Johansson  

Fjällmiljö – Ulf von Sydow med nybildad fjällmiljögrupp under 2020 

Fjällsäkerhetsrådet Göran Wallin  

Fjällupplevelser - ansvarig Leo Schneede Klubbrumsvärd Ola Ljungqvist,  
Kursadministration Stig Persson Marknadsansvarig 
Lisa Göstasdotter, Annonsförsäljning; Andreas 
Broberg Lundhagssamarbetet; Andreas Broberg 
Medlemsärenden B-O, Revisorer Christian Almgren 
Ola Ljungqvist, Sektionsordförande - Bergslagen 
Bengt Rodin, Gävle-Dala Olle Rydell, Göteborg 
Jesper Holst, Jämtland Mats Håkan Lundhag, Kiruna 
Olle Lindgren, Syd Leo Schneede, Stockholm Claes 
Ljungqvist, Östgöta Anders Åkerberg  
Säkerhetsansvarig fjälledarutbildning Erik Hellberg,  
Stefan Olausson, Valberedning Robert Onsander- 
Olle Rydell 
Alla funktionärer i Sektionerna, Stugfogdar Per 
Lindström, Olle Lindgren, Patrik Brodén 

Riksstyrelsen för Svenska Fjällklubben ber att få tacka samtliga funktionärer och 
medlemmar för allt stöd och visat förtroende under det gångna året.  

Stockholm i april 
2021 

Styrelsen för Svenska 
Fjällklubben  

-----------------------------------  
Peter Jakobsson  
Ordförande 



 

-----------------------------------  ----------------------------------- ---------------------------------  
Bengt-Ove Blomkvist     Robin Johansson       Maria Wall Alstrin  
Kassör           Utbildningsansvarig        Sekreterare 

----------------------------------- --------------------------------- ---------------------------------  
Lisa Göstasdotter        Simona Höglund       Leo Schneede 
Marknadsansvarig         Vice Ordförande         Ledamot  

-----------------------------------  
Ulf von Sydow 
Fjällmiljöansvarig 

 


