Protokoll fört vid Svenska Sportdykarförbundets förbundsmöte 2008
Scandic hotel Hasselbacken i Stockholm den 27 april 2008.
§ 1 Mötets öppnande, utdelning av utmärkelser
Ordförande Lars Gustafsson hälsade alla välkomna till 2008 års förbundsmöte.
§ 2 Fastställande av röstlängd för förbundsmötet på grundval av den utav
förbundsstyrelsen upprättade röstlängden
Skånes SDF, Södermanlands SDF, Värmlands SDF och Östergötlands SDF hade inkommit
med fullmakt för sent. Mötet beslutade att ge dessa distrikts ombud rösträtt trots att fullmakt
inkommit för sent. Röstlängden upplästes av Lena Holmbring och fastställdes därefter till 43
röster.
§ 3 Fastställande av föredragningslista för mötet
Föredragningslistan godkändes.
§ 4 Fråga om mötets behöriga utlysande
Kallelse till mötet har gjorts minst tre månader innan mötet via RF:s tidning Svensk Idrott,
Sportdykaren och SSDF:s hemsida samt genom brev till samtliga distrikt. Mötet ansågs
behörigt utlyst.
§ 5 Val av mötesordförande
Lars Lindblad valdes till mötesordförande.
§ 6 Val av protokollsekreterare för mötet
Johanna Strömgren valdes till protokollsekreterare för mötet.
§ 7 Val av två protokollsjusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll
samt erforderligt antal rösträknare
Stig Milton samt Peter Nilsson valdes 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 med
godkännande lägga förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse till handlingarna.
b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret
Förvaltningsberättelsen gicks igenom. Mötet beslutade att med godkännande lägga
förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse till handlingarna.
c) revisorernas berättelse för samma tid
Revisorernas skriftliga berättelse lästes upp av Lars Lindblad. Av denna framgår att
revisorerna tillstyrker styrelsen ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen lades till handlingarna.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen förvaltning
Mötet beviljade enhälligt förbundsstyrelsen ansvarsfrihet.
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§ 10 Behandling av förbundsstyrelsens förslag och av motioner som SDF-styrelse
eller röstberättigad medlemsförening senast den 31 december 2007 ingivit till
förbundsmötet
Förbundsstyrelsens första förslag yrkar att Svenska Sportdykarförbundet ska organiseras utan
distrikt (SDF) och att stadgarna ska förändras enligt bifogat förslag. Lars Gustafsson föredrog
bakgrunden till motionen. Diskussion och frågor följde. Carl-Gustav Johansson, Skånes SDF,
föreslog att frågan skulle återremitteras till förbundsstyrelsen för att avvakta
kommunförbundets förslag på ny organisation. Mötet beslutade att avslå Skånes SDF förslag.
Mötet beslutade att bifalla förbundsstyrelsens förslag, med 30 röster för och 13 emot.
Förbundsstyrelsens andra förslag innebär stadgarna kap 4, 1 § ändras till: ”Förbundets
verksamhet, förvaltning och räkenskaper ska revideras av minst en auktoriserad eller godkänd
revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen. Förbundsstyrelsens räkenskaper och
övriga handlingar överlämnas till revisorn senast sex veckor före förbundsmötet.
Handlingarna ska efter verkställd revision med revisorns berättelse vara förbundsstyrelsen
tillhanda senast tre veckor före förbundsmötet”. Styrelsen yrkar att stadgarna ska förändras
enligt bifogat förslag. Mötet beslutade att bifalla förbundsstyrelsens förslag.
Inga motioner hade inkommit.
§11 Behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande
verksamhetsperiod samt fastställande av föreningarnas medlemsavgift till förbundet
Mötet beslutade att fastställa förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan med ekonomisk
plan.
Mötet beslutade att bifalla förbundsstyrelsens förslag till föreningarnas medlemsavgifter.
§ 12 Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år
Valberedningen förslog omval av Lars Gustafsson (Västkusten). Mötet beslutade enhälligt att
välja Lars Gustafsson till förbundsordförande.
§ 13 a) Val av tre övriga styrelseledamöter för en tid av två år
Valberedningen föreslog omval av Perhenrik Eriksson (Småland) samt nyval av Lars
Wikström (Norrbotten) och Malin Swärd (Skåne). Dalarnas SDF föreslog Karlo Balas
(Västmanland). Mötet beslutade att välja Perhenrik Eriksson, Malin Swärd samt Karlo Balas
till övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
b) Val av två suppleanter för en tid av ett år
Valberedningen föreslog omval av Karlo Balas (Västmanland) samt nyval Linnea Qvist
(Norrbotten). Då Karlo Balas valts till ordinarie ledamot drogs förslaget tillbaka av
valberedningen. Dalarnas SDF föreslog Lars Wikström (Norrbotten). Mötet beslutade att välja
Linnea Qvist och Lars Wikström 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
Gustavsson. Mötet beslutade att välja enligt valberedningens förslag.
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§ 15 a) Val av ordförande i valberedningen för en tid av ett år
Ole Lundgren föreslogs. Mötet beslutade att välja Ole Lundgren till ordförande i
valberedningen.
b) Val av två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av två år
Susanne Hjelte och Adam Rehbinder föreslogs. Mötet beslutade att välja Susanne Hjelte och
Adam Rehbinder till övriga ledamöter i valberedningen för en tid av två år. Då Ole Lundgren
valdes till ordförande i valberedningen behövdes även fyllnadsval av en ledamot för en tid av
ett år. Sten Meyer föreslogs. Mötet beslutade att välja Sten Meyer till valberedningen för en
tid av ett 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 RF:s tidning Svensk Idrott, Sportdykaren och SSDF:s hemsida till
officiella kungörelseorgan.
§ 18 Mötets avslutande
Lars Lindblad avslutade mötet. Därefter utdelades blommor till mötesordföranden samt
mötessekreteraren.

_______________________________
Johanna Strömgren
Mötessekreterare

______________________________
Lars Lindblad
Mötesordförande

_______________________________
Stig Milton
Protokolljusterare

______________________________
Peter Nilsson
Protokolljusterare
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