
Svenska Fjällklubben Årsberättelse 2017 

Svenska Fjällklubben är en ideell förening som verkar för en vidgad kännedom om 

fjällvärlden och respekt för dess kvaliteter och naturvärden.  

 
Svenska Fjällklubben antog för ett antal år sedan beslut om att följa huvuddragen i den 

Strategiutredning som genomförts inom klubben. Som den allra tyngsta åtgärden genomfördes ett 

slopande av det gamla invalssystem som levt kvar under drygt 80 år. Alla och envar fick nu bli 

medlemmar i klubben bara man anmälde sig och därefter följde klubbens stadgar. Denna förändring 

medförde också att klubben kunde bli medlemmar i Svenskt Friluftsliv som idag är en mycket viktig 

partner och finansiär för Svenska Fjällklubbens verksamhet. Steget innebar naturligtvis samtidigt att 

klubben öppnade sig för offentlighetens insyn och granskning och därmed gällande spelregler. 

 

Klubben har under resans gång tagit beslut om att strukturera klubbens verksamhet på sådant sätt 

att de tre ledorden Fjällmiljö – Fjällkunskap – Fjällupplevelser fungerar som ledstjärnor för 

verksamheten. Bakgrunden till denna strukturering är väldigt naturlig: Här finns klubbens 

säkerhetsansvarige på plats, här finns klubbens Fjälledarutbildningar organiserade och här har många 

fler utbildningar möjlighet att utvecklas alltefter som tiden går. Detta av det enkla skälet att klubbens 

nyare medlemmar uppenbart suktar efter kunskap. Här finns också klubben representant i 

Fjällsäkerhetsrådet. Svenska Fjällklubben var sen med att axla det lagstadgade ansvar vi faktiskt haft 

sedan ca 15 år bakåt men nu har det trätt i kraft. 

 

Sektionernas verksamhet/Fjällupplevelser 
Klubbens sektioner befinner sig idag betydligt närmare klubbens kärna och arbetar nu i olika 

styrande delar, se nedan. Men i första hand arbetar man med verksamhet riktad ut mot klubbens 

medlemmar. Man arrangerar innekvällar, fjällturer och utbildningar. Dessutom ser man också allt 

oftare utländska gäster som deltagare i klubbens verksamheter. Den sammanhållande kraften i detta 

är Fjällupplevelser, det tredje av våra ”F”. Jämtlandssektionen och Sektion Syd är de två sektioner 

som nu sticker fram hakan mest och har utmärkta verksamheter i klubbens nyare anda. Lite olika 

verksamheter betingade av totalt olika geografiska lägen men utmärkta exempel på att anpassning 

leder framåt. 

 

Klubben har byggt en ny hemsida där sektionerna själva administrerar sina sidor. De sektioner som 

tidigare hade en egen Facebooksida har nu slagits samman till en gemensam Facebooksida, allt detta 

för att ge tryck i klubbens marknadsföring. Här inom den Marknadsgrupp som är under bildande, 

liksom i Fjällmiljögruppen samarbetar nu de flesta sektionerna med representanter och flera kommer 

säkert med bara det hinner organiseras.  

 

Klubbstyrelsen arrangerar idag inte några medlemsaktiviteter: det gör sektionerna fullt ut och man 

gör det bra! 

 

 

 



Fjällmiljö 
Fjällmiljöfrågorna är självklara för klubbens medlemmar medan den lagstiftande delen, vad gäller 

bestämmelser för klubbens ledarledda verksamheter i fjällvärlden, totalt har förändrat spelreglerna 

för klubbens verksamhet. Av de skälen har organisationsdelen Fjällkunskap vuxit fram som det idag 

mest betydelsefulla verktyget klubben har: 

 

Fjälledare/Fjällkunskap 
Den största fråga som samtidigt växt fram är det kompromisslösa behovet av Fjälledare där ju 

klubben är både brukare och utbildare av desamma. En sådan utbildning är en yrkesutbildning som i 

klubbens ledarled för en vinterutbildning drar ca 1,5 månad av våra egna ledare (gånger två 

personer) ute i fält, utan möjlighet till samtida förvärvsinkomst. Till detta kommer allt annan arbete 

kring kurserna (kursadministration) vilket också är betydande men dessbättre i huvudsak kan göras 

på fritiden. Här har nu en snabb utveckling skett organisatoriskt. Antalet kurser per år har kunnat 

ökas och det är inte längre vanligt att kurser behöver ställas in. 

 

Det är inte självklart att Svenska Fjällklubben i förlängningen kan sköta dessa utbildningar med ideellt 

arbetande krafter och kommer frågan upp någon gång på klubbstämma så är det viktigt att komma 

ihåg att har klubben inga Fjälledare så kan klubben inte heller arrangera fjällturer för våra 

medlemmar. Vad skall man ha en Fjällklubb till om man inte tillsammans kan gå till fjälls? 

 

Marknadsföring 
För några år sedan upplevde medlemmarna ännu en kris i klubben och det var en upprepning av 

tidigare tillfällen. Medlemsantalet fortsatte sjunka, medelåldern fortsatte att växa och det 

livsnödvändiga säkerhetsarbetet hade inte kommit igång med kraft. Därtill fanns en stor turbulens 

inom styrelsen som resulterade i att en helt ny styrelse återigen skulle behöva rekryteras. Nu blev två 

medlemmar i slutändan kvar från gamla styrelsen den gången och det påbörjade arbetet kunde 

fortsätta. Samtidigt fanns här en insikt om att skulle klubben klara upp att få klubben stark behövdes 

fler, yngre och aktivare medlemmar. Ambitionen att ”vi skall bli den bästa fjällklubben” och att 

medlemstillväxten skulle vara mycket hög var ett uttalande som antogs av årsstämman. Men 

verkligheten kom ikapp oss i form av att styrelsen inte kunde hitta någon person med kunskaper att 

ta tag i marknadsföring. I 2017 års fastställda verksamhetsplan står det: 

”Marknadsföring – de förberedelser som är gjorda för att ta ett helhetsgrepp gällande 

klubbens marknadsföring / försäljning av klubbprodukter / distribution fullföljs. Det 

stora ”paketet” = samarbetsformerna mellan klubben och dess annonsörer och övriga 

samarbetspartners skall försöka genomföras innan tidig höst fullföljs. Den 

annonsmängd som vi får in till fjället och Till fjälls skall öka. Hemsidan revideras 

löpande och Facebooksidorna samordnas vidare mellan moderklubben och 

sektionerna”. 

Styrelsens medlemmar kan garantera att styrelsen arbetat med klubbens absolut bästa för ögonen 

och för det som övergripande angivits i de verksamhetsplaner klubben antagit på årsstämmorna. 

Medlemmarna i styrelsen har uppfattat sig själva som moderna människor med hög integritet, 

demokratiskt valda av klubbens medlemmar med syfte att arbeta fram den moderna fjällklubb som 

skissats fram.  



Styrelsen har i samband med reformarbetet av klubbens grafiska profil justerat sin 90 år gamla 

logotype eftersom den är otidsenlig i sin utformning och inte sänder ut det budskap som styrelsen 

som ansvariga för klubbens verksamhet vill komma ut med. Logotypen tar inte hänsyn till 

nödvändigheten att berätta för iakttagaren att det är Svenska Fjällklubben som är avsändare av 

budskapet och det förklarar varför klubben är så totalt okänd hos de personer som även vistas mer 

regelbundet i fjällvärlden. Sedan handlar det också om att iakttagaren omedvetet registrerar att det 

är någonting nytt man ser och blir nyfiken o.s.v. Därav den justerade utformningen vid sidan av att 

Svenska Fjällklubben alltså kommer fram som avsändare. 

Justering av logotypen utseende har inte överallt fallit i god jord och därför kommer frågan upp på 

olika sätt i samband med årsstämman. Den nya logotypen används hittills på de sociala media 

klubben använder sig av vilket resulterat i en förvånansvärt snabb medlemstillväxt. Detta är bara en 

sund bekräftelse på att moderna kunskaper också kan nå längre.  

 

Hemsida 

På sektionsmötet i november, med efterföljande styrelsemöte fattades det beslut om att bygga en ny 

hemsida. Den dåvarande sidan mötte inte de krav som bland annat Google ställer och den var inte 

heller responsiv.  Hemsidan lanserades strax efter årsskiftet och bedömningen hittills utifrån mail och 

sociala medier är att lanseringen gick förträffligt bra och den nya sidan uppskattas. 

 

Sociala medier (Facebook och Instagram) 

I samma veva som vi lanserade hemsidan så slogs Jämtlandssektionens Facebooksida ihop med 

Svenska Fjällklubbens sida på Facebook då målsättningen från höstmötet var att vi ska ha en 

gemensam Facebooksida.  Sektion Syd anslöt under februari och vi kommunicerar och driver nu 

trafik till vår hemsida från ett ställe. Vårt Instagramkonto är nu sammankopplat med Facebooksidan 

och vi är tydliga med en avsändare.  Något vi även kan se ger en god effekt i medlemstillströmning 

och antalet följare, som har gått från 163 till över 400 på Instagram respektive 1067 till över 2500 på 

Facebook. Målet är att forma en marknadsgrupp med representanter från de sektioner som är 

intresserade, så att vi tillsammans hjälps åt och bidrar med innehåll till våra sociala medier. 

 

Grafisk profil 

Arbetet med att ta fram och anamma en gemensam grafisk profil i form av mallar och trycksaker har 

pausats med anledning av frågan om vår logotyp.  

Medlemsantal 
Klubben har under 2017 ökat medlemsantalet från 1515 till 1580 medlemmar. Sedan lanseringen av 

vår nya hemsida den 2 januari har det fram till mars månad tillkommit ett 60-tal nya medlemmar, 

den största andelen har tillkommit via vår närvaro i Sociala Medier. 
 

Samarbeten 
Klubben har under fjolåret anslutit sig till Vitagrönabandet som är en enda lång fjälltur från 

Grövelsjön till Treriksröset eller vice versa. Sättet man tar sig fram på kan vara allt från att vandra 

sommartid, vintertid: skidor, snöskor eller hundspann. Projektet tar cirka två månader att 

genomföra. Klubbens andel i detta är att vi under ett prövoår låter deltagarna bli medlemmar i 

Svenska Fjällklubben (men man får inte årsboken) för att se ifall den åldersgrupp det företrädesvis 



handlar om, fortsatt kan attraheras av klubbens arbete och väljer att bli betalande medlemmar. Det 

är ännu för tidigt att utvärdera experimentet. Ett intressant uppslag finns inom arrangemanget och 

det är att man skall kunna genomföra turen i bredare befolkningslager genom att den skall kunna 

genomföras etappvis under fler år. Naturligtvis ger vår klubb PR till arrangemangen vilket gynnar 

båda parter. 

 

Ekonomi 
Föreningarna inom Svenskt Friluftsliv arbetar frenetiskt och på högsta ort med den stora frågan om 

ersättningsformer till sina nyckelmedarbetare av den enkla anledningen att man inte längre i alla 

positioner kan hitta ideellt arbetande krafter till klubbarnas ideella verksamheter. Även Svenska 

Fjällklubben har självklart vissa problem att tacklas med. Vi köper idag in tjänster som t.ex. layout av 

fjället och Till fjälls samt hjälp med andra trycksaker av den enkla anledningen att vi själva inte har 

ideella krafter att ta till som kan utföra dessa arbeten. En bokföringsbyrå är en annan tjänst klubben 

köper in. Styrelsen hoppas naturligtvis att de problem vad gäller ersättningsfrågor inom främst 

utbildningarna skall hitta sina lösningar under arbetets gång men det uppstår alltid svårigheter, när 

för klubben nödvändigt ideellt arbete under arbetstid, skjuter undan möjligheter till försörjning eller 

när medarbetare nyttjas för gratisarbete inom sina professionella arbetsområden. 

Klubbens ekonomi har alltid varit ett naturligt problem att diskutera men för kommande 

verksamhetsår 2018 ser situationen bra ut. Staten ger via Svenskt Friluftsliv bidrag till Svenska 

Fjällklubben med 100 000 kronor i administrationsbidrag och 165 000 kronor i bidrag till en kursbok, 

tillika klubbens årsbok i Fjälledarskap och som klubben just nu producerar. Boken kommer att vara 

användbar för hela fritidsbranschen och det är av den anledningen vi får detta utmärkta stöd. Boken 

beräknas ge stöd för ytterligare medlemsrekrytering till klubben. Stödet innebär också att klubben 

kan fortsätta hålla medlemsavgiften på nuvarande nivå innevarande år och sannolikt även ytterligare 

ett år därefter. 

 

Andra händelser under året 

Klubben har nu verkat i den nya klubblokalen under ett drygt år och vi har funnit oss väl till rätta i de 

lokaler vi hyr av Svenskt Friluftsliv. Här skall särskilt nämnas Christian Almgrens gedigna insats i 

arbetet med den nya lokalen. 

 

Klubbstyrelsen har under året behandlat frågan om ett förtjänstmärke som skulle ha börjat delas ut 

under Årsstämman 2018 med syftet att uppmärksamma hedervärda klubbmedlemmar i deras viktiga 

värv i klubbens tjänst. Detta evenemang är inställt och frågan om märkets utseende tas likaledes upp 

på årsstämman. 

Klubben har under året gett ut vår tidning Fjället med fyra nummer och styrelsen har noterat att 

tidningen blir allt bättre innehållsmässigt och snyggare i sin utformning. Tryckningen sker sedan två 

nummer tillbaka utomlands vilket ger en välbehövlig inbesparing på tryckkostnaden. 

Årsboken Till Fjälls 2016-17  kom till medlemmarna strax före årsskiftet 2017 och huvudtemat var vår 

klubbstuga uppe i Katterjaure.  Klubbens 90-årsdag har uppmärksammats genom att vår Per 

Klingbjer skrev en jubileumstext samt att Sven-Erik Wahl ur klubbens arkiv hämtat en del foton ur 

klubbens verksamhet till text av Kalle Brisland. 



ARBETET 2018 OCH FRAMÅT (verksamhetsplan) 

Den avgående styrelsen kommer naturligtvis att till delar att ställa sina platser till förfogande för så 

är tingens ordning. Två personer väljer att avsluta sitt styrelsearbete på stämman. Kanske dessbättre, 

står de av fyra som inte är valda också för kommande år, till förfogande för omval ytterligare en 

period, om så skulle vara årsstämmans mening. Den person som under halva 2017 arbetat med 

klubbens grafiska profil, sociala media etc. har varit adjungerad till styrelsen, en nödvändighet 

genom uppdragets komplexitet och tyngd, ställer också upp som kandidat till styrelsepost. Detta 

också för att fortsätta arbetet med klubbens grafiska profil, sociala media etc. om stämman ger ett 

tydligt besked för en fortsättning på arbetets inriktning. 

Det har under året satts på sin spets att styrelsen haft minimiantalet styrelsemedlemmar i styrelsen. 

Detta har satt stress på klubbens styrning och ledning. En person har fallit ifrån arbetet i styrelsen på 

grund av sjukdom men denne fortsätter dessbättre som passiv styrelsemedlem de kvarstående fyra 

månaderna så att det formella kravet i stadgarna uppfylls. I annat fall hade klubben tvingats till att 

hålla extrastämma med kompletteringsval. Eftersom klubbens stadgar inte tillåter suppleanter 

handlar det om att det till styrelsen borde väljas medlemmar på så sätt att minimiantalet 

medlemmar (5) plus ordförande höjs från minimiantalet styrelsemedlemmar till sex eller sju plus 

ordföranden så kommer klubben sannolikt runt problematiken på ett bra sätt. 

Styrelsen samarbete med valberedningen fungerar på ett bra sätt. Det är många gånger så att det 

inom klubbstyrelsen finns goda kunskaper kring de aktivare medlemmarna i klubben vilket sannolikt 

underlättar den direkt ansvariga valberedningens arbete. 

Den liggande, långsiktigare planen fastställd på stämman (Verksamhetsplan 2017) anger 

arbetsuppgifter framåt, tillika att man kan se sådana som av olika anledningar ännu inte verkställts. 

Detta tillsammans med nya punkter, ger en bild kring vad som borde göras under verksamhetsåret 

2018: 

 Klubbens fjällpolicy skall arbetas igenom för eventuell revidering på Årsstämma 2019. 

Stämmer densamma jämfört med den verksamhetsutveckling klubben genomgår eller 

behöver den justeras? 

 Klubbens samlade organisationsbeskrivning skall ses över och revideras löpande 

 Kan årsstämman på sikt flyttas från det ”bästa tid i fjällen-läget” som nu råder? 

 Arbeta vidare med Vitagrönabandets utveckling till ett bredare arrangemang 

 Klubben har drabbats av en hel del ”badwill” på grund av att medlemssystemet, en tjänst 

som köps utifrån, inte fungerat på ett bra sätt. Åtgärder föreslås vidtas för att förbättra läget. 

Klubben har under året haft viss problematik att brottas med och detta beror sannolikt i hög grad på 

att klubben inte på ett modernt sätt antagit former för hur olika frågor skall styras upp.  

Under nästa verksamhetsår tycker den nu avgående styrelsen att följande styrmedel skall fastställas: 

 Miljöpolicy  -  hur klubbmedlemmarna förväntas bete sig inom ramen för klubbens och det 

egna miljöansvaret 

 Policy mot kränkande särbehandling 

 Alkoholpolicy 

 



ETT VARMT TACK TILL ÅRETS FUNKTIONÄRER 2017 

 

 Ordinarie klubbstämma hölls den 8 april 2017. Före klubbstämman hölls det sedvanliga 

sektionsmötet. 

 En person, Lisa Göstasdotter, har under året adjungerats till styrelsen med ansvar för 

klubbens revidering av alla begrep som omfattas inom Marknadsföring. 

 Arbetet med integreringen av riks- och sektionsstyrelserna har gett att två sektioner (Syd och 

Stockholm) fortsatt varit representerade i riksstyrelsen 

 Riksstyrelsen har under verksamhetsåret haft ett antal officiella styrelsemöten via 

Skype/telefon Till detta har många kontakter skett mellan olika konstellationer inom 

styrelsen, detta eftersom styrelsemedlemmarna också är ansvariga för olika 

verksamhetsområden inom klubbadministrationen. 

 Klubbens Sektionsmöte, som av tradition hållits samma dag som klubbens årsstämma har nu 

flyttats till hösten för att möjliggöra att sektionsföreträdarna väcker motioner till 

årsstämman inom rimlig tid. Denna gång hölls mötet i Stockholm 11 november. 

 Ordföranden har under året besökt Jämtlands-, Östgöta- och Stockholmssektionerna samt 

sektion Syd.  

 Ordföranden har också besökt klubbens traditionella julfest som tack till den skara 

funktionärer som hållit kansliverksamheten igång under året. 

 Funktionärer 2017 - särskilt tack riktas till framför allt 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 

Fjällfararnas Vita & Gröna Band Andreas Broberg 

Fjällkunskap - ansvarig  Erik Casselbrant 

Fjälledarutbildningen - kursledare Andreas Broberg, Stefan Mårtensson, Erik Casselbrant, 

   Jan Lundhag, Gunilla Eriksson 

Fjällmiljö - ansvarig   Christer Karlsson 

Fjällsäkerhetsrådet  Göran Wallin 

Fjällupplevelser - ansvarig Leo Schneede 

Information – Webbplats  Christian Almgren, Lennart Berlin, Jonathan Hansen, 

   Sven-Erik Wahl   

Klubbrumsvärdar  Ola Ljungqvist, Åke Hult, Christer Karlsson 

Kursadministration  Jim Berglind 

Marknadsansvarig  Lisa Göstasdotter 

Medlemsärenden  Kerstin Svehn, Jonas Fredriksson (dataprogramfrågor) 

Revisorer    Jan Mickos, Kerstin Göras  

Revisorssuppleanter  Björn Winell, Jan-Olof Schytt 

Sektionsordförande -  Bergslagen  Bengt Rodin 

    Gävle-Dala  Lars Svanerud 



   Göteborg  Jesper Holst 

   Jämtland  Robert Onsander 

   Kiruna  Olle Lindgren 

   Skåne  Eva Harding 

   Stockholm  Christer Karlsson 

   Östgöta  Reidar Grundström 

Stugfogdar  Olle Lindgren, Per Lindström, Jonna Nilsson Kivimäki 

Säkerhetsansvarig  Erik Casselbrant 

till fjälls 2018-19 - redaktion Gunilla Eriksson – ordförande, Erik Casselbrant, Jan 

   Lundhag 

Utbildningsansvarig  Erik Casselbrant 

Valberedning   Ann Storkitt - sammankallande, Thomas Ekdahl, Ulrika 

   Krebs 

      

Riksstyrelsen för Svenska Fjällklubben ber att få tacka alla funktionärer och medlemmar för allt 

stöd och visat förtroende under det gångna året.  

  

 

Stockholm i april 2018 

 

Styrelsen för Svenska Fjällklubben 

  

 

 

Jan Lundhag               Christian Almgren                     Jonas Fredriksson 

Ordförande              Kassör                                          Sekreterare 

               

 

 

 

 

Erik Casselbrant             Leo Schneede                     Christer Karlsson 

Ledamot              Ledamot                     Ledamot  


