Protokoll fört vid Svenska Sportdykarförbundets förbundsmöte 2012
Quality hotel Winn, Haninge den 22 April 2012
§ 1 Mötets öppnande, utdelning av utmärkelser
Ordförande Christer Larsson hälsade alla välkomna till 2012 års förbundsmöte. Christer
delade ut utmärkelsen Delfin till Karlo Balas, förtjänsttecken i guld till Ingvar Josefsson samt
avtackade Lena Holmbring.
§ 2 Fastställande av röstlängd för förbundsmötet på grundval av den utav
förbundsstyrelsen upprättade röstlängden
Röstlängden presenteras i handlingarna och fastställdes därefter. Närvarande röstberättigade
föreningar uppgick till 60 röster av 180 möjliga.
§ 3 Fastställande av föredragningslista för mötet
Mötet beslutade godkänna föredragningslistan.
§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande
Kallelse till mötet har kungjorts via tidningen Sportdykaren och SSDF:s hemsida. Mötet
ansåg sig behörigt kallade.
§ 5 Val av mötesordförande
Lars Lindblad, Blå eldakademien, 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 att välja Kristian Peders samt Karlo Balas till protokolljusterare tillika
rösträknare.
§ 8 Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
Verksamhetsberättelsen gicks igenom punkt- och sidvis. Mötet beslutade att godkänna och
lägga förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna.
b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret
Förvaltningsberättelsen gicks igenom. Reino Lyman undrar över de höga resekostnaderna
jämfört med 2010 år och Idrottslyftet under Not 5. Resekostnadernas storlek beror på att de
redovisats på annat sätt under 2011 jämfört med tidigare år. Carl-Fredrik Edgren undrade
varför man kallar en kostnad för namnet på ett bidrag (Idrottslyftet). Hans Örnhagen föreslår
att ge kommande styrelsen i uppdrag att återkoppla till revisorn angående benämningen för
Idrottslyftet, under Not 5 i redovisningen. Mötet beslutade att ge kommande styrelse uppdrag
enligt Hans Örnhagens förslag. Därefter beslutade mötet att godkänna och lägga
förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse till handlingarna.
c) revisorernas berättelse för samma tid
Revisorernas skriftliga berättelse lästes upp av mötesordföranden. Av denna framgår att
revisorerna tillstyrker styrelsen ansvarsfrihet. Mötet beslutade att lägga revisionsberättelsen
till handlingarna.
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§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen förvaltning
Mötet beviljade enhälligt förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
§ 10 Behandling av förbundsstyrelsens förslag och av motioner som röstberättigad
medlemsförening senast den 31 december 2011 ingivit till förbundsmötet
a) Motion 1 från Götaverkens SDK rörande mandattid för förbundsordförande tillika
styrelseordförande. Ordförande frågar om mötet behandla ärendet enligt styrelsens
rekommendation. Mötet beslutade avslag på motionen.
b, c, d, e) Motion 2 -5 från Götaverkens SDK Ordförande frågade motionären om
kommentar på styrelsens rekommendation. Motionären vill veta vad
effektiviseringsarbetet styrelsen påbörjat innebär. Henrik Johansson beskrev
sammanfattningsvis arbetet som pågår. Christer Larsson berättade mer konkret om
personalminskning på kansliet, att man arbetar för att lägga förlaget på entreprenad och att
styrelsen undersöker hur man bäst kan effektivisera fensimning och dykkommitténs
uppdrag. Angående motion 5 informerade Christer Larsson att en arbetsgrupp skapats för
att jobba med digitalisering av bland annat förlaget. Motionären meddelade
sammanfattningsvis att deras motioner är en önskan att effektivisera förbundet och
uppfattar det som att styrelsen påbörjat arbetet. Mötet beslutade att avslå motion 2 – 5 och
uppdrog åt styrelsen att återkoppla till medlemmarna med en redovisning för hur man tar
hand om motion 2-5 via hemsida o dyl.
f) Motion 6 från Malmö SDK rörande medlemskategorier. Styrelsen har jobbat med
frågan sedan 2010 och presenterar en proposition på ärendet. Diskussion följde. Mötet
beslutade att avslå motionen.
g) Motion 7 från Perstorps DK rörande fast medlemsavgift. Styrelsen har lämnat
proposition där motionärens önskemål finns med. Mötet beslutade att avslå motionen.
h) Proposition 1 rörande medlemsavgift till SSDF. Ordförande gick översiktligt igenom
propositionen och diskussion följde. Röstning för bifall med 27 av 60, rösterna
räknades av rösträknarna. Ytterligare röstning genomfördes för att besluta avslag eller
att återremittera propositionen. Fem röstade för avslag på propositionen. Mötet
beslutade således att återremittera ärendet till styrelsen.
i) Proposition 2 rörande rösträtt och stadgeändring. Ordförande gick igenom
propositionen. Ordföranden menar att det är två saker man tar ställning till i denna
proposition, dels ombudsröstning och ”öppenhet och insyn”. Diskussion, för och emot
propositionen, följde.
Röstning genomfördes med resultatet bifall 33 stycken och avslag 23 stycken.
Resultatet innebär att proposition inklusive stadgeändring inte ska införas då 2/3
majoritet krävs för stadgeändring.
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j) Proposition rörande stadgeändring av mandattid för förbundsordförande. Förslaget
innebär att mandattiden för ordförande blir två (2) år från och med förbundsmötet.
Antagen proposition innebär även ändring av stadgarna. Mötet beslutade att anta
proposition med mer än 2/3 majoritet.
§11 Behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande
verksamhetsperiod samt fastställande av föreningarnas medlemsavgift till förbundet
Då inte proposition eller motion bifallits föreslår styrelsen oförändrade avgifter för 2013.
Frågor om verksamhetsplanen ställdes och besvarades. Mötet beslutade att godkänna
verksamhetsplan och ekonomisk plan för kommande verksamhetsperiod samt fastställde
föreningarnas medlemsavgifter oförändrade för 2013.
§ 12 Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år
Valberedningens ordförande Sten Meyer inledde med att beskriva valberedningens arbete
under året. Valberedningen föreslog Christer Larsson till förbundsordförande för en tid av ett
år. Fagersta SDK föreslår Carl-Fredrik Edgren, DK Botten, Härnösand. Carl-Fredrik
presenterade sig. Ole Lundgren meddelade att det inte är en slump vad valberedningen
kommit fram till. Christer gjorde en kortfattad presentation.
Lars Lindblad informerade att personval sker slutet. Rösträkningen gav 50 röster för Christer
Larsson och 7 för Carl-Fredrik Edgren. Övriga röster bestod av två blanka röster och en icke
inlämnad.
§ 13 a) Val av tre övriga styrelseledamöter för en tid av två år
Valberedningen föreslog omval av Henrik Johansson (Ytown DT), nyval av Kajsa Lindman
(Polisens DK) och Fredrik Nilsson (SDK Lagun), samt fyllnadsval av Bengt Attebo
(Götaverkens SDK). Mötet beslutade enhälligt att välja Kajsa Lindman och Fredrik Nilsson
till styrelseledamöter för en tid av två år samt Bengt Attebo till styrelseledamot för en tid av
ett år.
b) Val av två suppleanter för en tid av ett år
Valberedningen föreslog Lisa Mastvik (Samantha DC) och Patrik Falk (Malmö SDK) för en
tid av ett år. Mötet beslutade enhälligt att välja Lisa Mastvik och Patrik Falk 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 föreslår omval av revisor Rickard Nygren och revisorssuppleant Thomas
Gustafsson. Mötet beslutade enhälligt 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
Mötet föreslår Sten Meyer. 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
Håkan Sengoltz och Susanne Hjelte föreslogs till ledamöter i valberedningen. Mötet beslutade
att välja Håkan Sengoltz och Susanne Hjelte till ledamöter i valberedningen för en tid av två
år.
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§ 16 Beslut om val av ombud och erforderliga suppleanter till RF-stämma
Mötet beslutade 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
Mötesordförande Lars Lindblad lämnade över till Christer Larsson. Christer avtackade Lars
Lindblad för hans fantastiska ordförandeinsats. Christer tackade för förtroendet som vald till
ordförande ytterligare ett år. Därefter avtackades Karlo Balas, Anita Bergström, Peter
Andersson och Johnny Bäck. Christer tackade alla för en intressant dag och avslutade därefter
mötet. Karlo bad att få bjuda upp Lena Holmbring för att överlämna en present.

_______________________________
Carina Nilsson
Mötessekreterare

______________________________
Lars Lindblad
Mötesordförande

_______________________________
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Protokolljusterare
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