Protokoll fört vid Svenska Sportdykarförbundets förbundsmöte 2009
Rica Talk hotel, Älvsjö, Stockholm den 18 april 2009.
§ 1 Mötets öppnande, utdelning av utmärkelser
Ordförande Lars Gustafsson hälsade alla välkomna till 2009 års förbundsmöte. Därefter
utdelades förtjänsttecken i brons till Henrik Bjerneld, Ole Lundgren, Håkan Karlsson, Thomas
Johansson och Linda Nilsson, silver till Hans Örnhagen och guld till Lars-Ivar Westgaard,
Carl Carr, Jan Ekström, Perhenrik Eriksson och Ammi Liehl. Diplom till Bästa förening inom
sportdykning utdelades till Karlskoga SDK och Malmö SDK.
§ 2 Fastställande av röstlängd för förbundsmötet på grundval av den utav
förbundsstyrelsen upprättade röstlängden
Röstlängden upplästes av Lena Holmbring och fastställdes därefter till 24 röster av 108
möjliga.
§ 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 föreningar. 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
Reino Lyman samt Hans-Göran Nygren 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. Lars Gustafsson informerade om orsaker till årets stora
minusresultat. 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 röstberättigad
medlemsförening senast den 31 december 2008 ingivit till förbundsmötet
Förbundsstyrelsens förslag yrkade att Svenska Sportdykarförbundets stadgar skulle ändras
rörande beslut och omröstning. Förbundsstyrelsen har vid jämförelse med andra
idrottsförbund uppmärksammat en avvikelse beträffande beslut och omröstning i förbundets
stadgar. Styrelsens förslag innebär att de regler som återfinns under 2 kapitlet, 9§ ska gälla för
hela organisationen genom att de flyttas till 1 kapitlet. Thomas Johansson föredrog
bakgrunden till motionen. 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.
Förbundsstyrelsen föreslog en höjning av föreningarnas medlemsavgifter avseende
kategorierna senior, familjesenior, junior och minior samt oförändrad avgift för förening och
familjeungdom. 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 för en tid av ett år.
§ 13 a) Val av tre övriga styrelseledamöter för en tid av två år
Valberedningen föreslog omval av Thomas Johansson (Jönköpings DK) samt Patrik Brun
(Luleå DK Polar) och nyval av Linnéa Qvist (DK Grodan). Mötet beslutade att välja Thomas
Johansson, Patrik Brun samt Linnéa Qvist till övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
Valberedningen förslog Peter Andersson (Kristianstads SDK) för fyllnadsval som övrig
styrelseledamot för en tid av ett år. Mötet beslutade att välja Peter Andersson till övrig
styrelseledamot för en tid av ett år.
b) Val av två suppleanter för en tid av ett år
Valberedningen föreslog nyval av Christer Larsson (Chalmers DK) samt Johnny Bäck (DS El
Rio). Mötet beslutade att välja Christer Larsson och Johnny Bäck 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
Gustafsson. Mötet beslutade att välja enligt valberedningens förslag.
§ 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.
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b) Val av två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av två år
Sten Meyer och Johan Brynger föreslogs. Mötet beslutade att välja Sten Meyer och Johan
Brynger till övriga ledamöter i valberedningen för en tid av två 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 Sportdykaren och SSDF:s hemsida till officiella kungörelseorgan.
§ 18 Mötets avslutande
Lars Lindblad avslutade mötet. Därefter utdelades blommor till mötesordföranden,
mötessekreteraren, till webbmaster Henrik Bjerneld samt till avgående ledamöter och
suppleanter.
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