
Verksamhetsberättelse Åre Klätterklubb 2022

Vi har haft 5 styrelsemöten under verksamhetsåret.

Styrelsen fick i uppdrag från årsmötet: att starta olika kommitteer och upprätta en
policy för sociala medier samt öka gemenskapen kring utomhusklättringen.
Vi har startat följande kommitteer under året: ny lokal, access/utomhus,
barn/ungdom, event, inomhus/ledbygge.

Policy för sociala medier har tagits fram och förtydligats. Den lyder nu: Vi använder
den befintliga policyn gällande sociala medier med tillägg att vid samarbeten med
eventuella företag så ska samarbetet tydligt framgå i klubbens sociala medier.

Vi har startat en sluten Facebook- grupp för enbart medlemmar för att för att öka
sammanhållning, engagemang och demokrati i klubben. Hemsidan har flyttats från
IdrottOnline till en ny plattform, KlubbenOnline.se.

Ny lokal:
Klubben har varit delaktig med kommunen, Årehus, Stamgärde skola och samtliga
föreningar med verksamhet i Bygårn kring nya allaktivitetshallen i Undersåker.
Klätterklubben blev uteslutna ur “allaktivitetshall”- projektet. Hela projektet fick avslag
och nya förslag bearbetas.

Årehus gav först information om att Bygårn skulle stå kvar i 3-5 år, sedan ändrades
detta till att beslut tas om framtiden för Bygården på nästa styrelsemöte hos Årehus.

Kommunikation med Åre Fjällsätra kring ny lokal för klättring har upprättats och det
finns en pågående dialog mellan klubben och Fjällsätra.

Kontakter har tagits med flertalet aktörer kring ny lokal för klättring utan resultat.

Event:
Vi har haft flera olika event under året.
Utomhus häng på Välaberget
2 städkvällar
Klättertävling
Naprapatkväll
Rivning och tvätt av grepp.
SM Skidalpinism
2 skidalpinismläger för ungdomar inför OS satsning



Inomhus/ledbygge
Ny serie till Moon-boarden har inhandlats i syfte för att öka grad spannet på
Moon-boarden.
En ny trad-spricka har byggts under vintern.
Klubben har haft en bra uppdatering av leder på väggen.
Inköp har gjorts av nya borstar och en ny dammsugare
Klubben har utökat öppettiderna för klättring. Medlemmar som har betalat
vägg-avgift får tillgång till koden in för att kunna nyttja väggen.
Betalning av väggavgiften betalas även nu kalenderårsvis, dvs att både
medlemsavgift och väggavgift betalas in i början av året.
Tjejklättringen och familjeklättringen har återinförts på begäran från medlemmar.

Access/Utomhus:
Förändring av parkering vid Välaberget på grund av husbyggnationer. Dialog förs
med husägarna. Fler hittar ut till Håckren och fler leder har borstats fram tack vare
stort engagemang från Marcus Hernegård.

Barn/ungdom:
Barnklättringen har legat på is under året då det saknas ledare som vill och kan
engagera sig. Intresset är fortsatt högt för barnklättring.
Klubben har haft en stor ökning av klättrande ungdomar som har uppmärksammats
av kommun och förbund. På grund av det fina ungdoms-bemötandet från klubben
bistår kommunen med lokalhyran för året.


