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Inför kommande förbundsmöte 16-17/4 2016
Kära medlemsföreningar,
Nu går vi mot ljusare tider och vad kan då vara mer passande än information från
förbundsstyrelsen.
I bakvattnet och i cyklopögat:
- Mellan den 14 december 2015 och den 10 januari 2016 var kansliet stängt på grund av flytt till
vårt nya fina kansli vid Skanstull på Södermalm i Stockholm. Flytten gick den 18 december och
våra nya lokaler är riktigt trevliga. Närheten till Riksidrottsförbundet och andra idrottsförbund
tror vi kommer innebära ökat samarbete och en rad samordningsvinster. Den 19/1 hade vi ett
inflytningsmingel med vår hyresvärd Folksam, där även Riksidrottsförbundets ordförande Björn
Eriksson talade. För er som var med på tiden när kansliet låg i Farsta centrum tillsammans med
idrottens hus kan man se flytten till Skanstull som en återförening. Vid förbundets nya kansli
kommer vi husera tillsammans med Riksidrottsförbundet och andra specialförbund. Idrotten är
nu samlad.
- all certifikatshantering är tillbaks på kansliet från oktober 2015. Vi har haft vissa bekymmer
med dataöverföring mellan mjukvaror, vilket inneburit vissa förseningar den senaste månaden.
Vi arbetar i detta nu med att rusta upp och skapa ett stabilt system för certifikatshanteringen.
- arbetet för en digitalisering av certifikat påbörjades i oktober och pågår nu för fullt. En
digitalisering är dock en omfattande omställning som kommer behöva tid.
- förbundsstyrelsen höll ett fysiskt styrelsemöte i Kristianstad den 9-10 januari, med inriktning på
barn- och ungdomsfrågor. Vi tackar Kristianstad Sportdykarklubb med Peter Anderson och
Michel Carlqvist som trivselvärdar. Vi blev glatt överraskade då vi fick testa att sväva iväg med
en UV-skoter i sann Cousteauanda.
- förbundsstyrelsen kommer finnas på plats vid Dykmässan vid Nacka Strand, som går av stapeln
den 19-20 mars 2016. Marknadsföringsgruppen kommer svara för förbundets mässdeltagande i
övrigt.
- i början av april sker en kommittéträff på Arlanda flygplats, då med fokus på webbfrågor.
- förbundsmötet går av stapeln den 16-17 april 2016 och kommer hållas på Hotell J, Nacka
Strand.
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- i maj anordnar vi tillsammans med våra vänner från Svensk Dykerihistorisk förening
"Dykningens dag" med tungdykning på Djurgården i samband med Skärgårdsmässan.
Från styrelsenfronten
Inom den ideella dykverksamheten som Svenska Sportdykarförbundet bedriver ska vi ha ett
generöst debattklimat. Vi måste kunna debattera svåra frågor och ideologiska målkonflikter.
Svenska Sportdykarförbundet har inte en åsiktskatalog skriven i sten, utan ett förhållningssätt
som vilar i den demokratiska medlemsviljan. Därför har vi uppmanat er att skriva motioner till
kommande förbundsmöte. Makten att påverka ligger hos medlemmarna.
Det har kommit en del frågor om att förbundsstyrelsen numerärt minskat under året och hur
styrelsearbetet fungerar. För det första välkomnar förbundsstyrelsen frågor. Det är avgjort bättre
att ställa frågor än att sväva i ovisshet.
Förbundsstyrelsen har numerärt minskat under verksamhetsåret och orsaken är att individer i
styrelsen helt enkelt fått andra prioriteringar i livet. Det kan bland annat röra sig om privatlivets
plikter. Inom Svenska Sportdykarförbundets styrelse utgår inga arvoden och styrelsen är
geografiskt spridd i landet, vilket logiskt kan påverka deltagandegraden. I en jämförelse med de
senaste fem verksamhetsåren ligger det faktiska deltagarantalet per styrelsemöte alltjämt fast.
När en ledamot uteblir eller meddelar sin avgång så omgrupperar styrelsen sitt arbete, vilket vi
också gjort under 2015. Ser vi tillbaks fem år på individuell deltagandegrad avseende närvaro på
fysiska möten, ligger vi konstant på mellan 4-5 personer per mötestillfälle. Sedan en tid bistår
kansliet oss med sekreterarresurs vid styrelsemöten och arbetsmöten.
När vi blickar tillbaka på SSDF-året 2015 kan vi konstatera att det har varit ett händelserikt år
som även inneburit prövningar och testat styrelsens förmåga att navigera i hårdare sjö. Det tar tid
för en förbundsstyrelse att bli varm i kläderna, men under prövning kan konstruktiva och
engagerade individer klara såväl storm som stiltje.
Det har kommit en del frågor om beslutsprocesser och redovisning, vilket under hösten ledde
förbundstyrelsen att fatta ett enhälligt beslut om att hemställa förbundets revisor om
genomförande av en internrevison genom revisionsombud samt därtill vidta en rad åtgärder för
att både granska och ställa tillrätta identifierade brister. Förbundsstyrelsen kommer närmare
precisera vidtagna åtgårder och delge delegaterna en sammanfattning av revisionsombudets
granskningsutlåtande vid förbundsmötet, som går av stapeln den 16-17 april vid Hotell J, Nacka
Strand. Mer om förbundsmötet (schema mm) kommer löpande flaggas via förbundets webbsida.
Avslutningsvis så ska nämnas att kommittéerna är i ny livskraft och kansliet har fått välbehövligt
tillskott av utbildningsstrateg Peter Kempi och idrottskanslist Frida Söder, effekten av två mycket
lyckade rekryteringar som vi ägnat ordentlig tid åt från ax till limpa.
Henrik Johansson, vice ordförande.
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SSDF:s Webshop
Vi vill informera, för dem av er som ännu inte känner till den, om förbundets Webshop där man
kan köpa allt från olika utbildningspaket för våra fridykar- och sportdykarkurser till personliga
saker för sin dykning. Webshopen är välbesökt och försäljningen är god. För att kunna handla
behövs ett konto som man enkelt lägger upp. Man kommer till shopen via SSDF:s hemsida.

Nya kontaktuppgifter till SSDF:s kansli
Kansliet har flyttat från Farsta och befinner numera i nya Idrottens Hus i Stockholm. Det delar vi
med många av Riksidrottsförbundets specialförbund, inklusive RF själva och SISU på riksnivå.
Vi tror att detta kommer att gynna vårt framtida arbete. Kontaktuppgifterna till oss finner ni på
hemsidan.
Officiell epost: info@ssdf.se
Frida Söder 08-6996515, frida.soder@ssdf.se : Medlemsfrågor, certifikat, ekonomi.
Peter Kempi 08-6996516, peter.kempi@ssdf.se : Utbildningar, instruktörsstöd, projekt.
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