
 

 
Protokoll fört vid Svenska Sportdykarförbundets förbundsmöte 2020  

   

Digital via Easymeet, söndagen den 27 september 2020 

 

Kl 09.00 – 13.15 

 
§ 1 Mötets öppnande 
Ordförande Henrik Johansson hälsade samtliga välkomna och förklarade Svenska 
Sportdykarförbundets förbundsmöte 2020 för öppnat. Henrik tackade också för 
deltagandet och engagemanget under föregående dags förmöte där verksamhet och 
ekonomi presenterats och diskuterats samt tackade kommittéerna för deras anförande 
under lördagen. 
 
Ett röstningstest genomfördes så att deltagande ombud gavs möjlighet att prova 
plattformen Easymeet och röstningssystemet. 
 
§ 2 Fastställande av röstlängd för förbundsmötet på grundval av den utav 
förbundsstyrelsen upprättade röstlängden 
Totalt finns 145 röster i röstlängden (en förening har obetalda avgifter och enligt 
stadgarna stryks deras röster som uppgår till 1 röst, därav totalt 144 röster). 
 
Enligt röstlängden var 22 föreningar representerade, 17 ombud + 5 fullmakter, totalt 28 
röster av 144 möjliga.  
 
Röstlängden fastställdes till totalt 28 röster. 
Röstlängden justerades i en kort paus mellan § 7 och § 8 med 3 röster till totalt 18 ombud 
från 23 föreningar med 31 röster. Mötet godkände justeringen. 
 

§ 3 Fastställande av föredragningslista för mötet  
Föredragningslistan gicks igenom och fastställdes. 
 
§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande 
Kallelse till mötet har kungjorts i stadgeenlig tid via det officiella kungörelseorganet 
SSDF:s hemsida samt via brev (e-post).   
 
Mötet ansågs stadgeenligt och behörigt utlyst.  
 

§ 5 Val av mötesordförande 
Toralf Nilsson, ledamot i Riksidrottsstyrelsen, valdes till mötesordförande. 
 

§ 6 Val av protokollssekreterare för mötet 
Peter Kempi, DecDyk och kanslipersonal SSDF, valdes till protokollssekreterare för mötet. 
 
§ 7 Val av två protokollsjusterare att jämte mötesordföranden justera mötets 
protokoll samt erforderligt antal rösträknare 
Mötet beslutade att välja Frida Linderoth Hedström (DK Putan och kanslipersonal SSDF) 
samt Gunnar Larsson (DK Näcken) till protokolljusterare. 
 
Mötet beslutade att välja Peter Johnsen (Juniordykarna) och Dennis Malmström 
(Linköpings SDK) till rösträknare. 
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