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Vänner av dykning,
Vi befinner oss i adventstid och går även mot 2018 då vår organisation ska fira 60 år. Det kommer
synas på många sätt att vi verkat sedan 1958 och jag vill ta tillfället i akt att efterlysa bilder och
berättelser, framförallt från de senaste 10 åren.
Representanter från SSDF har tagit plats i två centrala arbetsgrupper som tillsats av RF. Dels
kommer vi finnas med i en referensgrupp för att se över medlemskriterierna i RF, dels en
referensgrupp för att se över och föreslå förändringar kring etiska koder inom svensk idrott.

Inför 2018
Årsmötet 2018 samt 60-årsfirandet kommer äga rum helgen 14–15 april 2018 i Stockholm. Mer
information om detta förmedlas inom kort och separat här.

Medlemsavgift 2018
1 december öppnade medlemsrapporteringen för 2018 och priserna är 290 för senior och 100 kr
för junior/minior (upp till och med 18 år). Förbundsmötet 2017 beslutade att höja medlemsavgiften
med 50 kr. Uppdelning av fakturan kan erbjudas föreningen första året för att underlätta
ekonomisk. Föreningen får då faktura nummer två i juni som avser höjningen, dvs 50 kr per
medlem. Kontakta kansliet om så önskas. Du kan läsa den antagna propositionen här och
protokollet här. Se här om du önskar läsa mer om medlemsrapporteringen och avgiftsberäkningen.
Som vanligt skickas fakturan för medlemsavgifterna runt årsskiftet och ska betalas senast 31
januari 2018.

Försäkringen
Vi påminner om att försäkringen är en dykförsäkring, det är ingen reseförsäkring. Därför
rekommenderar vi att alltid kontrollera att er personliga reseförsäkring är giltig alternativt att
föreningen tecknar reseförsäkringen K96 för resor i föreningsregi. Läs mer om försäkringen här.
Medlemskort och/eller försäkringsintyg beställs genom att kontakta kansliet.

Ekonomi
Det nya ekonomiska läget med något minskade offentliga bidrag har tvingat fram sparsamhet. Nya
initiativ för att fylla vår kassa har tagits. Bland annat kan nämnas ett treårigt samarbetsavtal med
Svenska Spel samt våra möjligheter att äska medel, dels vid den extra omgången av äskande från
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Framåtfonden. Vi har sagt upp en extern lokal (förråd) och en parkeringsplats i garaget vid vårt
kansli. Vi har avbokat flera centrala möten där inte RF/SISU står för kostnaden.
Vi ser över vår förlagsverksamhet som idag ligger hos en extern aktör (Holmbergs).
Den 22 september fattade Riksidrottsstyrelsen (RS) preliminära beslut om de olika ekonomiska
stöd som fördelas för 2018 och 2019.
I den matematiska delen av SF-stödet får SSDF (preliminärt) 1379KSEK för 2018 och 1379KSEK
för 2019. Totalt inklusive landslagsstöd, etableringsstöd, idrottslyftet mm* 2903KSEK för 2018
och 2623KSEK för 2019.
Framåtfonden (Svenska Spel och RF) har nyligen lämnat ett besked om en extra
ansökningsomgång, vilken vi inte kommer missa. Läs mer om ekonomin här.

Medlemsutveckling
Ett av de 2017 års beslutade prioriterade områdena gällde att bryta många års minskade antal
medlemmar. Målet är sifferlöst. Vi vet dock att vi måste vända medlemsantalet. I egenskap av
förbundsordförande har jag tillsammans med styrelsens ledamöter och förbundets personal försöka
bryta ned statistik till lokalföreningsnivå och därigenom försöka finna nya grepp för att behålla
medlemmar. En identifierad del av detta arbete är även att öka hjälpen för förbundets medlemmar
(föreningarna) att behålla sina medlemmar (fysiska individer). Medlemsutvecklingen har dock inte
vänt. Utan aktiva medlemmar, finns ingen grund för att öka och förnya verksamheten. Medlemmar
är ett idrottsförbunds största tillgång. Här väntar en stor uppgift på hela förbundet.

Vi ska ta plats och synas
Vare sig vi vill det eller ej, så påverkas vi av politiska skeenden. Vi ser det främst via RF i de
regleringsbrev som förmedlas från regeringen i samband med ansökningsomgångarna av medel.
Hörs och syns man inte, så finns vi inte. Denna gamla sanning tål att upprepas då den gäller i hela
idrotts- och folkrörelsen. När vi analyserar förbundets räckvidd i vissa frågor så noterar via att
förbundets kommunikation med medlemmarna har skett sporadiskt, dels från den centrala
organisationen samt förtroendevalda. I centrala forum, i kontakten med kommittéer och utskott har
vi genomfört två träffar och kontakten är mer regelbunden. Vår kommunikation med civilsamhället
är på en förväntad nivå. Vi står i kontakt med flera kommuner och uppmärksammar olika frågor
via beslutsfattare (framförallt i frågor som rör badhus och den maritima miljön).
Sociala medier är en annan kontaktyta som vi mer frekvent använder sedan 2015. Utöver
förbundets hemsida så kommunicerar vi via Facebook och en blogg (Tänk inte för grunt). Vi tror
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att dessa kanaler är mer ändamålsenliga forum än medlemstidningen för vissa budskap, där
pressläggningstider mm inte skapar kontakt i realtid.
https://www.facebook.com/Sportdykarforbundet/
Facebook och bloggens opinionsbildade effekt kan diskuteras. I avsikt att skapa kraft i
opinionsbildningen för en fråga som vi sympatiserar med så kan det möjligen öka slagkraften, men
dess reella räckvidd för att skapa intresse hos ännu ej invigda kan diskuteras. Såväl Facebook som
bloggformat är omtvistade och outforskade. Det finns dock ett värde i att snabbt nå ut med budskap
till medlemmarna (föreningarna) och dess medlemmar.
Tidningen Sportdykaren, det svenska magasinet för undervattensaktivitet fortsätter att vara en
viktig förmedlingskanal för läsarna (i huvudsak föreningsmedlemmar) och har nått en stark
ställning vad gäller belysande och fängslande reportage. De önskemål som mellan varven
ventileras är kopplade till en vilja att öka insändare och andra opinionsyttringar inom
organisationen och även mer grenspecifika reportage. Det är styrelsens mening att skapa
förutsättningar för en redaktionsgrupp med både bredd och djup, varför en redaktionsgrupp med
bred förankring i förbundet är under tillblivelse. Tidningsproduktion är också ett område kopplad
till förnyelse och ständiga repriser. Inte sällan är medlemstidningen det som medlemmarna möter
även i stunder av mindre idrottslig och utbildningsrelaterad verksamhet.
Samarbetet med SISU måste fortsätta att utvecklas. Här finns goda exempel i landet. Antalet
utbildnings- och studieförbundstimmar kan öka väsentligt.

Jämställdhet - en överlevnadsfråga
Förbundet likväl som medlemsföreningarna bör ha en hög ambition och se till att den interna
jämställdheten integreras i allt löpande arbete. Ansvaret för detta ska ligga på samma instanser och
beslutsfattare som leder verksamheten. Jämställdhetsintegrering av den interna
föreningsverksamheten kan innebära kartläggningar av könsfördelning, analyser av arbetsmetoder
och arbetsklimat, utbildningar för förtroendevalda m.m. Särskilda åtgärder bör göras för att göra
respektive valberedning delaktiga i arbetet. Vi vill särskilt betona valberedningarnas strategiska
roll i detta arbete.
Det interna jämställdhetsarbetet ska kontinuerligt följas upp. Från förbundet följer vi redan
kontinuerligt upp hur den centrala verksamhetsplanens åtaganden harmoniserar med den interna
jämställdheten. Vi följer upp könsfördelningen bland föreningarnas medlemmar och förbundets
förtroendevalda. Det finns en ambition att i verksamhetsberättelsen inför varje förbundsmöte delge
medlemmarna (föreningarna) ett jämställdhetsbokslut innehållande en kartläggning och
utvärdering av verksamhetsåret med fokus på frågor som är kopplade till Strategi 2025 och Idrotten
Vill. Jämställdhetsbokslutet bör om behov föreligger i er förening även innehålla förslag för att
stärka den interna jämställdheten och arbete med jämställdhetsintegreringen.
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Vi vet att jämställdhet inte bara handlar om att undanröja formella hinder utan också om att granska
attityder, befintliga normer, arbetssätt och inrotade rutiner. Det är detta som skapar en
organisationskultur där alla, oavsett kön, känner sig lika välkomna och har lika möjligheter att
engagera sig och bidra med sitt kunnande.

Plastsopor i haven ett verkligt miljöproblem
Nedskräpning i våra hav, sjöar och vattendrag är sedan flera år ett reellt miljöproblem. Många
miljoner ton plast hamnar i haven varje år. SSDF ska stödja organisationer som arbetar för att
synliggöra pågående eller begynnande miljöhot. Nedskräpning i våra hav, sjöar och vattendrag är
sedan flera år ett reellt miljöproblem. Många miljoner ton plast hamnar i haven varje år. I Sverige
har vi i viss mån satt fokus på frågorna, men betydligt mer måste till för att fler ska få uppleva våra
vatten i framtiden. För SSDF:s verksamhet är miljöfrågorna omöjliga att undvika. Vi måste slå
vakt om miljön och därtill tydligt slå larm när vi ser förändringarna i våra vatten. Läs mer här.

Uppförandekod via sociala medier
Under en rubrik ovan diskuteras frågor om sociala medier och dess möjligheter. Jag blir både
besviken och förbaskad när nedlåtande bilder och missnöjesyttringar manifesteras via exempelvis
olika grupper på Facebook. Vi tillhör en demokratisk organisation där det finns utrymme för
målkonflikter, men dessa ska hanteras via de demokratiska hjälpmedel som finns (motioner,
nomineringar och kandidaturer).
Men låt mig också vara tydlig. Människor som kränker, förföljer eller ger sig på personer av annan
härkomst, HBTQ-personer eller av andra skäl vill stänga ute människor - de har kommit helt fel
om de alls tror att SSDF ska ge utrymme åt dylika fasoner. Vi är en demokratisk organisation och
vill någon föra upp en fråga till diskussion så finns den demokratiska rättigheten för föreningarna
att skriva motioner och nominera personer till olika poster.
Ett idrottssällskap som är byggt på ansvarstagande, jämställdhet och jävlar anamma, har alla
förutsättningar.
Till sist vill vi önska er en riktigt god jul och ett gott nytt år!
- Henrik Johansson, förbundsordförande.
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