Protokoll fört vid Svenska Sportdykarförbundets förbundsmöte 2011
Quality hotel Globe, Stockholm den 17 April 2011
§ 1 Mötets öppnande, utdelning av utmärkelser
Ordförande Lars Gustafsson hälsade alla välkomna till 2011 års förbundsmöte. Förbundets
högsta utmärkelse Delfin delades ut till Hardy Eriksson och Bert-Olav Holmqvist, båda från
Ludvika SDK. Därefter utdelades förbundets förtjänsttecken i brons till Lelle Malmström.
§ 2 Fastställande av röstlängd för förbundsmötet på grundval av den utav
förbundsstyrelsen upprättade röstlängden
Förbundsmötet tillfrågades om fullmakter som inkommit för sent ska godkännas. Mötet
beslutade att alla inkomna fullmakter ska godkännas. Röstlängden lästes upp av Carina
Nilsson och fastställdes därefter till 56 röster av 148 möjliga.
§ 3 Fastställande av föredragningslista för mötet
Mötet beslutade godkänna föredragningslistan.
§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande
Kallelse till mötet har kungjorts tidigare än tre månader innan mötet via tidningen
Sportdykaren och SSDF:s hemsida. Mötet ansåg sig behörigt kallade.
§ 5 Val av mötesordförande
Elin Johansson, RF, valdes till mötesordförande.
§ 6 Val av protokollsekreterare för mötet
Carina Nilsson, SSDF:s kansli, valdes till protokollsekreterare för mötet.
§ 7 Val av två protokollsjusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll
samt erforderligt antal rösträknare
Mötet beslutade utse Stefan Barth, Chalmers DK samt Reino Lyman, Fagersta SDK valdes till
protokolljusterare tillika rösträknare.
§ 8 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
Verksamhetsberättelsen gicks igenom punkt- och sidvis. Håkan Karlsson påpekade att
Förbundsläkaren Hans Örnhagen saknas i berättelsen om branschavtalet på sidan 4. Sten
Meyer påpekade att revisorernas placering på sidan 22 inte ska ligga under förbundsstyrelsen.
Revisorerna ska placeras under förbundsmötet. Därefter beslutade mötet att, med notering om
ovan nämnda påpekanden, godkänna och lägga förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse till
handlingarna.
b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret
Förvaltningsberättelsen gicks igenom. Åke Larsson påpekade att det inte framgår att
redovisningen på sidan 23 är i tusentals kronor. Mötet beslutade att, med notering om ovan
nämnda påpekanden, godkänna och lägga förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse till
handlingarna.
c) revisorernas berättelse för samma tid
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Revisorernas skriftliga berättelse lästes upp av Elin Johansson. Av denna framgår att
revisorerna tillstyrker styrelsen ansvarsfrihet. Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen
till handlingarna.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen förvaltning
Mötet beviljade enhälligt förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
§ 10 Behandling av förbundsstyrelsens förslag och av motioner som röstberättigad
medlemsförening senast den 31 december 2010 ingivit till förbundsmötet
Inga motioner hade inkommit.
§11 Redovisning av förbundsstyrelsens uppdrag från 2010
Elin Johansson hänvisade till sidan 38 i handlingarna. Stig Nedavaska efterlyste mer konkret
information angående varför en förenkling är nödvändig och vad som ska ske hädanefter.
Christer Larsson berättade om bakgrunden till att något färdigt förslag inte kunde presenteras.
Diskussion följde. Håkan Sengoltz föreslog att styrelsen tar fram ett konkret förslag till nästa
årsmöte. Gunnar Järvholm yrkade på att återremittera frågan till nästa förbundsmöte.
Förbundsmötet beslutade att återremittera ärendet till styrelsen. Styrelsen får i uppdrag att,
med ledning av förda diskussioner, återkomma med ett förslag till förenklad
beräkningsmodell för föreningars medlemsavgift till SSDF till nästa ordinarie årsmöte.
§12 Behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande
verksamhetsperiod samt fastställande av föreningarnas medlemsavgift till förbundet
Reino Lyman påpekade att i grafen för centrala kostnader på sidan 31 har staplarna fått fel
färgkod, de ska vara tvärtom. Hans Örnhagen påpekar att det även här bör framgå att det
gäller tusentals kronor. Håkan Sengoltz föreslår att uppdraget styrelsen fått under punkt § 11
ska läggas till i verksamhetsplanen. Diskussion om budgeten och den föreslagna höjningen av
den fasta avgiften följde. Mötet beslutade fastställa förbundsstyrelsens förslag till
verksamhetsplan med ekonomisk plan med ovan nämnda tillägg.
Mötet beslutade att bifalla förbundsstyrelsens förslag till föreningarnas medlemsavgift för
2012.
§ 13 Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år
Valberedningen förslog Christer Larsson (Chalmers DK). Christer Larsson presenterade sig.
Mötet föreslog även Lars Gustafsson till ordförandeposten. Lars Gustafsson presenterade sig.
Gunnar Järvholm begärde sluten omröstning. Stefan Barth och Reino Lyman räknade
rösterna. Mötet beslutade, efter sluten omröstning med röstsiffrorna 39 röster för Christer
Larsson och 17 röster för Lars Gustafsson, att välja Christer Larsson till förbundsordförande,
tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.
§ 13 a) Val av tre övriga styrelseledamöter för en tid av två år
Valberedningen föreslog omval av Johnny Bäck (DS El rio) nyval av Erika Schagatay (DK
Nätdykarna) och Peter Boivie (Uppsala DK Tumlaren) samt fyllnadsval av Henrik Johansson
(Ytown Diving Team). Mötet beslutade att välja Johnny Bäck, Erika Schagatay och Peter
Boivie till styrelseledamöter för en tid av två år samt Henrik Johansson till övrig
styrelseledamot för en tid av ett år.
b) Val av två suppleanter för en tid av ett år
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Valberedningen föreslog omval av Fredrik Nilsson (SDK Lagun) samt nyval av Anita
Bergström (Eskilstuna SDK Nautic) . Mötet beslutade att välja Fredrik Nilsson och Anita
Bergström till suppleanter för en tid av ett år.
§ 14 Val av en revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år, vilka skall vara
auktoriserad eller godkänd revisor
Valberedningen föreslog omval av revisor Rickard Nygren och revisorssuppleant Thomas
Gustafsson. Mötet beslutade att välja Rickard Nygren till revisor och Thomas Gustafsson till
revisorssuppleant för en tid av ett år.
§ 15 a) Val av ordförande i valberedningen för en tid av ett år
Sten Meyer och Bengt Attebo föreslogs. Mötet beslutade att välja Sten Meyer till ordförande i
valberedningen för en tid av ett år.
b) Val av två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av två år
Malin Swärd, Ola Rantala, Ole Lundgren och Isabell Skarhall föreslogs till ledamöter i
valberedningen. Av praktiska skäl föreslogs sluten röstning. Rösträknarna Stefan Barth och
Reino Lyman räknade rösterna Mötet beslutade, efter sluten omröstning med röstsiffrorna 44
röster för Malin Svärd, 32 röster för Ole Lundgren, 15 röster för Ola Rantala och 13 röster för
Isabell Skarhall, att välja Malin Swärd och Ole Lundgren till ledamöter i valberedningen för
en tid av två år.
§ 16 Beslut om val av ombud och erforderliga suppleanter till RF-stämma
Mötet beslöt att hänskjuta frågan till förbundsstyrelsen.
§ 17 Antagande av officiellt kungörelseorgan
Mötet beslöt att anta tidningen Sportdykaren och SSDF:s hemsida till officiella
kungörelseorgan.
§ 18 Mötets avslutande
Elin Johansson lämnade över till Christer Larsson som avslutade mötet.
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