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     Datum 2020-08-06 
 
Motion inlämnad av Jämtlandssektionens styrelse gällande ”Klubbens 
arbetssätt mellan Riksstyrelse och sektionerna” 
 
Styrelsens förslag till beslut på stämman 
 
Motionen bifalls med kommentarer enligt nedan. 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Svenska fjällklubbens arbetssätt mellan Riksorganisationen och sektionerna. 
Angående Jämtlandssektionens och Svenska Fjällklubbens syfte, framtid och arbetssätt. Ett 
förslag från Jämtlandssektionen styrelse. 
 
Vi i Jämtlandssektionens styrelse upplever att vi kommit till vägs ände med vårt nuvarande 
arbetssätt. Ett allt mer begränsat engagemang från medlemmar både till aktiviteter och 
styrelsearbete har inneburit att det vi gjort känts isolerat och inte riktigt välfungerande. Vi tror 
emellertid på värdet av att hålla fokus på de tre F:en, Fjällkunskaper, Fjällmiljö och 
Fjällupplevelser, men att göra det utifrån ett riksperspektiv där vi jobbar mer integrerat både 
med styrelse och övriga sektioner. Nedan beskrivs vårt förslag på inriktning och ambitionsnivå 
när det gäller de tre F:en. Den kanske viktigaste förändringen rör Fjällupplevelser där 
nyckelorden är gemensamt program, förtydligande vad gäller ledarledda turer samt ett 
chattforum för kompisturer. Det sistnämnda menar vi är viktigt att komma igång med så snart 
som möjligt. 
 
Om vi tar de tre F:en var och en för sig så är vår syn följande; 
 
Fjällkunskaper. Det här är nog Fjällklubbens flaggskepp. Både Fjälledarutbildningen och de 
Praktiska vinter- och sommarfjällkurserna har framtiden för sig. De fyller ett utmärkt syfte, lockar 
många deltagare och nya medlemmar till föreningen. Här måste kraftsamlas när det gäller 
ledarresurser, ett dokumenterat och genomarbetat kursmaterial samt examinationskapacitet. 
Här kan också sektionerna bidra när det gäller de viktiga men något mindre krävande Praktiska 
vinter- och sommarfjällkurserna. 
 
Fjällmiljö.  Vi får hoppas att den nya Fjällmiljögruppen med en nyvald styrelserepresentant i 
spetsen, med några nya och entusiastiska medlemmar kan arbeta upp lite bärighet och 
framgång. Området upplevs som viktigt av många medlemmar men framgång kräver mycket av 
den som skall koordinera, driva urval och samling kring frågor och ställningstaganden. Varav 
många av de senare slaget kommer att behöva behandlas av riksstyrelsen. Vi menar att policyn 
behöver moderniseras och att det inom den reviderade policyn ageras, med korta beslutsvägar, 
för att SFK först och främst skall bli ytterligare en röst i debatten för den i dessa tider utsatta 
fjällmiljön. 
 
Fjällupplevelser. Här vill vi se en stor förändring genom ett mer integrerat arbetssätt mellan riks 
och sektioner och ett förändrat erbjudande. Vi vill se arbetsgrupper på tvärs av föreningen som 
jobbar med sommar- och vinterfjällupplevelser samt att hemsidan blir fönstret för de aktiviteter 
som i slutändan fastställs. Vårt förslag är att vi å ena sidan förtydligar vår ambition med 
ledarledda turer och att de skall följa en gemensam standard i hela föreningen som möter 
kraven i säkerhetsplanen samt tar fram ett gemensamt program för de turerna. Å andra sidan är 
vårt förslag att få till ett forum av chattkaraktär där medlemmar kan komma överens om 
kompisturer med upplägg som de kommer överens om. Vi menar att erbjudandet av både 



 
 

 
Svenska Fjällklubben, Johannesfredsvägen 7, 4 tr, 168 69 Bromma 

www.fjallklubben.se 
2 (4) 

ledarledda turer och ett forum för medlemskontakter som kan leda till kompisturer, kan gynna 
både samhörigheten och aktivitetsnivån i föreningen. Sektionerna uppmanas bilda egna 
arbetsgrupper för fjällupplevelser men de skall alltid vara representerade i arbetsgruppen på 
tvärs av föreningen. Den arbetsgruppen lägger sista handen på det som arbetats fram. 
Resultatet blir det halv- eller helårsprogram som läggs ut på hemsidan. För de fjällturer som där 
marknadsförs med tid, plats och ledare och där deltagare från ”Fjällklubben i stort” är välkomna 
föreslås att ledaren, som i det här upplägget tar emot anmälningar från deltagare som inte alltid 
är kända, får sina direkta kostnader täckta genom att en deltagaravgift tas ut. Ledaren tar ju 
med det här upplägget på sig ett betydande ansvar och förberedelsearbete jämfört med hur det 
fungerat inom sektionerna. För de ledarledda turerna i Fjällklubbens namn är det viktigt att 
säkerhetsupplägg och säkerhetskriterier är lika över samtliga klubbens sektioner. 
 
Vi tror att med ett upplägg där Fjällupplevelser vare sig de är fullt ut marknadsförda av 
Fjällklubben eller om de är av mer spontankaraktär och på medlemmarnas eget initiativ, och 
som vänder sig till alla medlemmar, har bättre förutsättningar att bli en mer livaktig företeelse 
inom Fjällklubben. Det finns ett spirande intresse, på tvärs av sektionerna, för Fjällupplevelser, 
som inte fått en kommunikativ och administrativ lösning och som också kan skapa mer av 
gemensamma upplevelser inom föreningen. Att samla och samordna Fjällklubbens aktiviteter är 
centralt i detta upplägg. 
 
Det här arbetssättet med integrering över alla de tre F:en kräver också ett närmare samarbete 
mellan riks- och sektionsstyrelser. På sikt kan det ju bli tal om betydande integrering där 
sektionsstyrelserna förenklas eller försvinner och det fulla fokuset blir på de tre F:en. Hur det blir 
med dessa, de formella delarna och hur ekonomin skall hanteras, anser vi kan avvaktas tills vi 
ser att förändringen av arbetssätten enligt ovan går åt rätt håll. 
 
Vidare vill vi att de aktiviteter som genomförs under rubriken Fjällupplevelser skall ha en tydlig 
fjällinriktning vare sig det är utomhus- eller inomhusaktiviteter. 
 
När det gäller hur vi, idag, samlat kommunicerar och genomför Fjällupplevelser så ser vi 
följande:  
 
Av åtta sektioner är det tre som inte har något publicerat program. Av de publicerade 
aktiviteterna så utförs fyra till fjälls. Övriga aktiviteter är en blandning mellan bl a berättarkvällar, 
dagsturer på hemmaplan. 
Bergslagen: tre aktiviteter varav en fjällaktivitet. 
Gävle-Dala: inget publicerat program. 
Göteborg: inget publicerat program. 
Jämtland: två aktiviteter varav två fjällaktiviteter 
Kiruna: inget publicerat program. 
Syd: fyra aktiviteter varav en fjällaktivitet 
Sthlm: sex aktiviteter varav noll fjällaktiviteter 
Östgöta: fem aktiviteter varav noll fjällaktiviteter 
  
Som jämförelse ger en sökning på Friluftsfrämjandets hemsida att de i dagsläget har 16 
aktiviteter i fjällmiljö (utbildningar ej inräknat). 
Frågan är då om vi ska konkurrera med Friluftsfrämjandet på fjällaktiviteter? I Fjällklubben har vi 
ingen ”guidningskultur” likt den främjandet har och, en idag, alldeles för liten ledarbas. Skall vi få 
till det måste ledarbasen prioriteras. Vi föreslår att Fjällklubben fokuserar på det vi är bra på = 
fjällutbildning och fjällinformation (exempelvis berättarkvällar), och försöka skapa någon form av 
forum där medlemmar kan söka varandras sällskap för egna turer, det som varit klubbens 
grund. Det här är en viktig frågeställning att bearbeta och komma vidare med. I förslaget ovan, 
under Fjällupplevelser, föreslår vi en samexistens med ledarledda och av Fjällklubben 
marknadsförda turer, och ett kommunikationsforum där Fjällklubbens medlemmar kan komma 
överens om kompisturer. Ett forum som blir centralt i att öka kontakter, samhörighet och 
engagemang hos medlemmarna. 
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Jämtlandssektionen styrelse 
 
Styrelsens svar 
Styrelsen för Svenska Fjällklubben tackar Jämtlandssektionen för initiativet. 
Förändringsprocessen är i full gång och till viss del så är frågeställningarna redan hanterade 
alternativt ingående i förändringsprocessen. Dock saknas i vissa fall de formella besluten. 
 
Styrelsens förslag är att frågorna bereds under det planerade interna mötet i oktober då interna 
arbetsbeskrivningar skall uppdateras att återspegla verkligheten. Det går att inkludera även 
arbetssätt och ansvar mellan Riksorganisationen och sektionerna. Styrelsen har förstått att det 
kan vara svårt att få fungerande styrelsearbete i sektionerna då sektionerna mer är inriktade på 
ett aktivitetsbaserat agerande och att Svenska fjällklubben mer orienteras mot en enhet där alla 
aktiviteter presenteras som fjällklubbens aktiviteter men att de i vissa fall sammanhålls och 
utförs av sektionerna. Detta skulle öppna för en mer öppenhet mot medlemmarna som då kan 
välja fritt vilka aktiviteter som de vill delta i utan bindning till enskild sektion. 
 
Resultatet av styrelsens arbete kan presenteras och beslutas på Höstmötet i november 2020 då 
samtliga sektioner kommer att inbjudas till möte i Stockholm enligt ordinarie plan. 
 
En av huvudpunkterna i vår strategi är ”medlemsnytta” dvs att öka antalet möjligheter till 
aktiviteter, kurser och turverksamhet för Svenska Fjällklubben som helhet. 
 
 
Fjällkunskaper: 
 
Styrelsen har lagt ner mycket arbete på att modernisera och harmonisera 
Fjälledarutbildningarna. Dessutom har flera åtgärder vidtagits för att öka möjligheterna till att 
eleverna ska kunna genomgå utbildningarna med olika tidshorisonter beroende på tidigare 
erfarenheter. Examinationerna har varit en trång sektor men är sannolikt på rätt väg nu. Dock 
får 2020 anses vara ett förlorat år i detta avseende pga pågående pandemi. 
 
Ämneskurserna, dvs de praktiska sommar- och vinterfjällskurserna samt övriga ämneskurser 
har administrerats och genomförts av sektionerna. Genomförande skall fortfarande utföras av 
sektionerna men kunna samordnas mellan de olika sektionerna så att underlag kan 
återanvändas. Däremot är det önskvärt att kursadministration och ersättningar sköts av 
Riksorganisationen så det blir samma förfarande i alla kurser. Detta ska formaliseras under 
kommande Höstmöte 2020. Styrelsen strävar efter att öka antalet ämneskurser generellt för att 
tillgodose medlemmarnas önskemål. Styrelsen är också öppen för att anordna ämneskurser 
med externa instruktörer vilket skulle öka möjligheterna till ett brett spektra av kurser. 
 
Fjällmiljö: 
 
En ny fjällmiljögrupp, ledd av Ulf von Sydow, är organiserad och arbetet är i full gång. Även 
Fjällmiljöpolicyn är uppdaterad. Inga ytterligare åtgärder är planerade i dagsläget.  
 
Fjällupplevelser: 
 
Styrelsens plan är att uppdatera säkerhetsplanen och möjliggöra en bredare turverksamhet än 
vad som tidigare varit fallet. Arbetet med detta pågår. Beroende på typ av turer så skall det 
göras möjligt att genomföra vissa turer även om man inte är en examinerad Fjälledare men med 
samma krav på säkerhetsplaner som tidigare. Fjällturer skall dock hanteras av sektionerna utan 
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inblandning av riksorganisationen förutom säkerhetsarbetet. Detta kan också formaliseras under 
Höstmötet 2020. 
 
Styrelsens ambition avseende sociala medier är att Svenska Fjällklubben skall finnas 
representerade på de etablerade sidorna som t ex Facebook och Instagram. Att få till en 
”Chattfunktion” för medlemmarna synes inte vara något problem tekniskt eller administrativt. 
Vad som sen avhandlas där, om det är inom de etiska regler som Svenska Fjällklubben har, är 
inte sanktionerat av Svenska Fjällklubben. Av principiella skäl kan inget ansvar för eventuella 
planer på ”kompisturer” tas eftersom de då ligger utanför Svenska Fjällklubbens ansvar. 
Däremot gynnar det Svenska Fjällklubben om medlemmarna lätt kan kommunicera sinsemellan 
oavsett vad det gäller. Styrelsen kommer att utreda hur en chattfunktion på sociala medier kan 
bli verklighet. 
 
 
 
För styrelsen 
 
 
Peter Jakobsson 
 

Ordförande  
 
 


