
Årsmöte: Nacka Värmdö Klätterklubb  
Datum: 2018-02-09 
Närvarande: Dan Elias, Hanna Lif, Otto Gårdebäck, Stefan Dittmer 
 

1. Fastställande av dagordning 
- Förändring av styrelse gällande (1) ordförande, (2) tävlingsansvarig samt (3) barn och ungdomsansvarig 
efter förslag av (1) Adam Herring (2) Stefan Dittmer och Björn Alber (3) Hanna Lif och Stefan Dittmer. 
- Ny träningsgrupp för åldrarna 18-25 år. 
- Närmare relation med Nacka och Värmdö kommun. 
- Föreningens kommunikation på sociala medier 
- Kommunikation och avgift till Stockholms Klätterförbund 
- Utbildning och aktiviteter  
 

2. Styrelsen 2018  
Ordförande: Stefan Dittmer  
Sekreterare: Johannes Granlund  
Kassör: Dan Elias  
Accessansvarig: David Lorca  
B&U ansvarig: Nikas Borgh  
Tävlingsansvarig: Hanna Lif 
Ledamot: Emma Callerström 
 
3. Ny träningsgrupp 
Beslut: Nytt för i år är en träningsgrupp som skall prövas för att engagera nya klättrare samt vidareutbilda 
erfarna klättrare i åldrarna 18-25. Otto Gårdebäck och Anna Eriksson kommer att vara ansvariga för 
gruppen. De kommer till stor del att klättra utomhus och utbilda deltagarna i eget ansvar för sin träning. 
Gruppen består under våren främst av klättrare som tidigare varit delaktiga i våra yngre träningsgrupper 
men att till hösten ta in nya klättrare.  
 

4. Nacka och Värmdö kommun 
Diskussion: Efter namn- och sätesbyte förra året hoppas vi under 2018 att inleda en närmare relation med 
kommunerna i Nacka och Värmdö. Samtal fördes om att; klättringen skall nå flera samhällsgrupper och 
att klubben lokalt skall samarbeta med kommun och föreningar gällande klättrares vistelse i naturen med 
hänsyn till växt- och djurliv. Föreningen är sedan hösten medverkande för hantering av access för Skevik. 
 

5. Sociala medier 
I samband med årsmötet skapades en facebooksida och ett instagramkonto. Syftet är att visa mer av 
klubbens arbete och insatser för klättring med förhoppning att inspirera fler till att engagera sig i klubben 
och bygga upp nya relationer.  
Förslag lades att de ledare som önskar skulle få tillgång instagramkontot och att de i styrelsen som 
önskar får tillgång till facebooksidan. Då många av våra klättrare är yngre kommer kontakt tas med 
jurister på RF. 
 



6. Stockholms Klätterförbund (StKF) 
Efter vårt förslag till distriktsförbundet (från förra årsmötet) om att de skulle kalla samtliga 
Stockholmsklubbar till ett möte för att nå en överenskommelse kring en gemensam medlemsavgift till 
StKF fick vi svar att detta inte var möjligt i dagsläget. StKF besökte vår förening våren 2017 och 
diskussioner fördes om hur vi tillsammans kan kommunicera med andra organisationer och kommuner 
gällande möjligheten att få klättra på nya och befintliga områden. StKF bjöds in till att medverka kring 
accessfrågorna gällande Skevik som NVKK nu medverkar i. Vi ser fram emot ett större samarbete med 
distriksförbundet och hoppas att flera av klubbens medlemmar kan närvara på StKFs årsmöte den 27 
mars i Akalla. 
Beslut togs om att vi nästa år bidrar till StKF med 10kr per medlem. Medlemsavgiften för 2019 blir 300kr 
för vuxna och 160kr för ungdomar (under 18 år).  
 

7. Utbildning och aktiviteter 
Årsmötet beslutade att klubben fortsätter betala utbildningar för våra ledare. Vi hoppas fler kommer 
intressera sig för de tränarutbildningar som både Svenska Klätterförbundet och Stockholmsidrotten 
tillhandahåller. Förslag las att ha fler gemensamma aktiviteter för alla klubbens grupper likt avslutningen i 
december 2017. Under våren kommer vi även att bjuda in föreläsare för att utbilda alla klubbens klättrare i 
olika aspekter kring träning utan kostnad för medlemmarna. 
 
 
 
 
_________________________ 
Sekreterare: Stefan Dittmer 
 
 
 
_________________________ 
Justerare: Dan Elias 


