HANDLINGAR TILL FÖRBUNDSMÖTET 2002
Plats:
Tid:

Scandic Hotell, Järva Krog
21 april 2002
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-15.00
15.00-16.00

Samling, registrering av ombud
Lunch
Förhandlingar
Hans Nilsson och Mikael Gruvberg informerar om vilka
möjligheter vi har att förbättra klubbens ekonomi.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Vägbeskrivning, reseanvisningar.

Sid
2-3

Program, förslag till föredragningslista, arbetsordning

4-5

Deltagarförteckning, röstlängd och särskilt kallade.

6-9

Verksamhetsberättelse 2001
Förvaltnings och revisionsberättelse 2001
OBS! Revisionsberättelse delas ut vid mötet
OBS ! Granskningsnämndens rapport delas ut vid mötet.

10-29

Ekonomisk plan

29

Strategi- och Handlingsplan

30-31

Propositioner

32-33

Motioner

34-39

Föreningsavgifter

40

Valberedningens förslag

41

SSDF:s stadgar finns tillgängliga i möteslokalen

Så här hittar Du till
Scandic Hotel Järva Krog
Scandic Hotel Järva Krog Stockholm
Uppsalavägen, E4/E18, 170 66 Solna
Tel: 08-517 345 00 Fax: 08-517 345 11

 Kommer du med bil, följer du kartan. Hotellet är beläget i korsningen E4/E18
 Kommer du med flyg, åker du med flygbussen mot Stockholm Centrum och går av vid
hållplats Järva Krog.
 Kommer du med tåg, byter du till pendeltåg (Stockholm Central-Märsta) till hållplats
Ulriksdal. Därifrån tar det cirka 10 minuter att gå eller så åker du en hållplats med
lokalbuss 509.
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Resor och reseersättning och ev. behov av
övernattning
Resor och reseersättning
Ersättning utgår för 2-klass tåg inkl. platsbiljett. Observera att det i många fall kan vara
billigare att flyga. I sådant fall ska man givetvis flyga. Deltagare från Norrbotten,
Västerbotten, Skåne och Gotland äger alltid rätt att flyga.
Anslutningsresor med kommunala färdmedel ersätts, däremot inte taxi.
De som väljer att åka bil istället för tåg får ersättning med 16:-/mil och bil, samåkning bör ske
om möjligt. Observera dock att billigaste resealternativ skall utnyttjas

Tågbiljetter

Bokas av deltagarna själva via Tågkontoblankett som beställes genom bifogad blankett och
som skall vara SSDF tillhanda senast den 21 mars.

Flygbiljetter

Beställes genom bifogad blankett som skall vara SSDF tillhanda senast den 21 mars.

Övrig reseersättning
För övriga anslutningsresor och resor med egen bil utbetalas ersättning i efterskott, sedan
reseräkning med kvitton sänts till kansliet. Sådan reseräkning skall vara kansliet tillhanda
senast den 15 maj efter förbundsmötet för att ersättning skall utgå.
Om du ej kan komma samma dag eller har några frågor kontakta Thomas Edström.
Thomas Edström
Törelvägen 146
906 28 UMEÅ
Tel. 090-182789
Mobil. 070-1753054
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FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTAFÖRBUNDSMÖTET 21 april 2002
1. Mötets öppnande, utdelning av utmärkelser
2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet
3. Fastställande av arbetsordning och föredragningslista för mötet
4. Fråga om mötets behöriga utlysande
5. Val av ordförande för mötet
6. Val av sekreterare för mötet
7. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll, samt
erforderligt antal rösträknare, dock minst två
8.
a)
b)
c)
d)

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse
Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
Förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret
Granskningsnämndens rapport, och
Revisorernas berättelse för samma tid

9. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning
10. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och av motioner som SDF-styrelse eller
röstberättigad medlemsförening senast 31 december 2001 ingivit till förbundsmötet
11. Behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande
verksamhetsperiod samt fastställande av föreningarnas medlemsavgift till förbundet.
12. Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år
13. a) Val av tre övriga ledamöter för en tid av två år
b) Val av 2 suppleanter för en tid av ett år
14. Val av ordförande och två övriga ledamöter i granskningsnämnden för en tid av ett år,
med uppgift att till sammans med den under punkten 15 valda revisorn granska
verksamhet, räkenskaper och förvaltning
15. Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år, vilka skall vara auktoriserad eller
godkänd revisor
16. a) Val av ordförande i valberedningen för en tid av ett år.
b) Val av fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
17. Antagande av officiellt kungörelseorgan
18. Val av ombud och suppleanter till RF-stämma
19. Mötets avslutande
4
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ARBETSORDNING VID 2002 ÅRS FÖRBUNDSMÖTE
Yttrande- och förslagsrätt
Yttrande och förslagsrätt vid förbundsmötet tillkommer valda distriktsombud, förbundsstyrelsens ledamöter, kommittéledamöter, revisorer, granskningsnämnd samt motionär i vad
som avser egen motion.
Yttranderätt tillkommer RF:s representant, förbundets arbetstagare, och med mötets enhälliga
samtycke annan närvarande.
Valberedningens ordförande och övriga ledamöter har rätt att närvara samt yttra sig i ärenden
som valberedningen berett.
Vid förbundsmötet får representanter för förbundets medlemsföreningar närvara i mån av
plats. Anmälan skall vara SSDFs kansli tillhanda senast den 21 mars.

Rösträtt
Rösträtt vid förbundsmötet tillkommer valda distriktsombud som kan uppvisa fullmakt från
SDF:et. SDF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera mer än en
röst. I fullmakten ska ombuds rätt att utöva rösträtt anges.
Ledamot av SSDF-styrelsen får ej vara ombud.

Diskussionsordning
Ordet begärs genom handuppräckning. Tiden är begränsad för varje talare till 5 minuter.

Beslut om omröstning
För beslut om ändring av stadgarna krävs 2/3 majoritet vid förbundsmötet.
Övriga frågor avgörs vid omröstning genom enkel majoritet.
Vid omröstning som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av
mötesordförande, om denne är röstberättigad. Vid omröstning där mötesordförande inte är
röstberättigad, samt vid val, skall lotten avgöra.
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RÖSTLÄNGD: avser tiden 1/1 2002 - 31/12 2002
Fördelningsgrund för distriktens röster till SSDF:s förbundsmöte enligt SSDFs stadgar Kap 2
§4 Rösträtt.
Förbundets totala antal medlemmar i medlemsförening som upptagits i röstlängden per den 31
december divideras med 50 (=totala antalet ombud). Distriktens antal medlemmar per samma
datum divideras med den erhållna kvoten varvid en distriktskvot erhålles. Antalet heltal i
distriktskvoten ger en röst per heltal. Resterande utjämningsmandat fördelas till distrikten i
decimalturordning
Dock högst 5 mandat och minst 1 mandat per distrikt.

RÖSTLÄNGD TILL SSDF:s FÖRBUNDSMÖTE 2002
DISTRIKT

Blekinge
Dalarna
Gävleborg
Jämtland/Härjedalen
Norrbotten
Närke
Skåne
Småland
Stockholm
Södermanland
Uppland
Värmland
Västerbotten
Västergötland
Västernorrland
Västkusten
Västmanland
Östergötland
Summa

ANTAL RÖSTBERÄTTIGADE
MEDLEMMAR

ANTAL RÖSTER

351
562
246
175
184
431
1447
950
1239
602
553
387
225
626
101
680
516
172

2
3
2
2
2
2
5
5
5
3
3
2
1
4
1
4
3
1

9447

50
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OMBUD VID SSDF:s ÅRSMÖTE 22 april 2001
DISTRIKT

OMBUD

ANT.
RÖST

AV
PRICK

OMBUD

ANT.
RÖST

AV
PRICK

Blekinge (2)
Dalarna (3)
Gävleborg (2)
Jämtland/Härjedalen (2)
Norrbotten (2)
Närke (2)
Skåne (5)

Småland (5)

Stockholm (5)

Södermanland (3)

Uppland (3)
Värmland (2)
Västerbotten (1)
Västergötland (4)
DISTRIKT
Västernorrland (1)
Västkusten (4)
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Västmanland (3)
Östergötland (1)
SUMMA
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DELTAGARE FÖRBUNDSMÖTET 2002
(UTOM DELEGATER)
Styrelsen
Gunnar Nihlén,
förbundsordförande
Classe Morén
Laine Lundkvist
Thomas Edström
Mårten Sohlman
Mattias Morin
Torunn Iversen
Arne Cronvall
Andrej Hoffman

Kommittéordförande
Kjell Westberg, Dyk/motion
Robert Persson, Fensim/Dyk-OT
Perhenrik Eriksson,
Tekniska kommittén
Joakim Westberg, Fridykning
Manuel Tito de Morais, UV-Rugby

Revisor
Magnus Hamberg

Övriga
Hans Gummesson, IT ansvarig
Hans Örnhagen, förbundsläkare
Kristina Nilsson, förbundsläkare
Rickard Bauhn, förbundsjurist
mötesordförande Tommy Torstenson

Granskningsnämnd
Patrik Sjöstedt, sammankallande
Valberedning
Hans Nilsson, sammankallande
Yvonne Mattsson
Niklas de Verdier

Nominerade kandidater
Perhenrik Eriksson

Kansli
Johanna Ekström
Katarina Strömgren

Mottagare av SSDF:s utmärkelser
Hans Gummesson
Torunn Iversen
Elly Pettersson
Renaldo Tirone
Niclas Lindh

SVENSKA SPORTDYKARFÖRBUNDET
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Org nr 802003-1723

ÅRSREDOVISNING
för räkenskapsåret 2001
Styrelsen för Svenska Sportdykarförbundet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
SSDF´s styrelse har haft 10 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret.
Vi har haft 10 protokollförda VU möten, (Verkställande utskott).
Vi har haft en distrikts- och kommittéordförandekonferens i oktober.
Mötesaktiviteten och närvaron har varit hög under året.
Verksamhetsåret inleddes med fokus på frågorna; vilken vision skall vi ha och vilka är våra mål och
prioriterade målgrupper. Detta för att lägga en plattform för det fortsatta arbetet och målinriktningen
för vårt arbete. Vi måste ha en gemensam bild inom SSDF på vart och hur vi vill utveckla förbundet.
Cirka 40 medlemmar i kommittéer och styrelse inbjöds till ett möte enbart fokuserat på dessa frågor
som är grundläggande för en verksamhet. 12 av de inbjudna deltog på en helgkonferens kring vision,
mål och målgruppsanalys. Med ett stort engagemang och mycket diskussioner arbetades ett mycket
tydligt och konkret material fram, som i juni delgavs klubbar, distrikt och kommittéer. Därmed hade
vi basen för vår verksamhetsinriktning som nu är vår ledstjärna i det framåtriktade arbetet. (Se bilaga
1)
Under juli-augusti ombads kommittéerna att arbeta fram prelliminära aktivitetsplaner för 2002 , som
skulle ligga till grund för vårt budgetarbete inför 2002. I september startade budgetarbetet för SSDF.
Distrikts- och ordförandekonferensen genomfördes i oktober med ett 40-tal deltagare. Vi arbetade
med marknadsföring och distriktsorganisationsfrågor. Mötet var mycket bra och gav SSDF´s styrelse
bra input i dessa viktiga frågor.
Under hösten ombildades fensimmningskommittén, så att ett tydligare deltagande och engagemang
kunde utvecklas. Ny kommittéordförande och mer representation från de aktiva klubbarna säkrar rätt
utveckling i kommittén.
Sedan vi i juni-augusti arbetat fram vår vision, målgrupper samt huvudargument för SSDF kunde vi
under hösten arbeta fram en marknadsföringsplan. Vi prioriterade att först ta fram en broschyr och en
affisch. Framledes kommer fler affischer och mindre foldrar per verksamhetsområde. Vi måste gå
fram i den takt som vi orkar och har råd med. Broschyr och affisch finns nu upptryckta och
levererade.
Under året har inom SSDF pågått ständig diskussion om vårt kansli och vår ekonomi.
SSDF´s styrelse kan bara konstatera nödvändigheten att agera i en trist personfråga på kansliet. En
styrelse är såväl arbetsgivaransvarig över all personal som ansvarig för förbundets ekonomi.
Kansliets arbete bedrevs på ett sådant sätt att styrelsen (trots flertal dialoger med berörd personal) i
november inte längre kunde ansvara för verksamheten med rådande peronalsituation. I förhandlingar
med HTF gjordes i december en uppgörelse. Professionell hjälp har sedan i december och januari
2002 tagits in för att få rätt ordning på ekonomin. Under januari månads slut fick vi äntligen fram
sådana ekonomiska underlag så att vi visste var vi stod och kunde arbeta fram en budget.
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Med stort engagemang, många timmars frivilligt arbete och målinriktad fortsatt verksamhet ser vi
goda möjligheter att vidareutveckla SSDF i positiv riktning. Efter flera år av diskussioner om
marknadsföring har vi nu verkligen levererat något. Vi avser att fortsatt öka fokus på verksamheten
och minska tid och energi för interna frågor. Vi måste dock fortsätta att hålla i pengarna väl och
skapa en budget i balans.
Ett samlat offensivt SSDF som stöder verksamheterna och utvecklar förbundet når framgång.
Västerås 15 februari 2002
Gunnar Nihlén, ordförande

ALLMÄNT
Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) tillhör Sveriges Riksidrottsförbund (RF), Sveriges Olympiska
Kommitté (SOK) och det internationella sportdykarförbundet Confédération Mondiale des Activités
Subaquatiques (CMAS) Inom SSDF finns 18 specialidrottsdistriktsförbund (SDF). 141 föreningar
med rösträtt och 17 vilande föreningar totalt 219 föreningar med tillsammans 13.216 medlemmar är
anslutna till förbundet. Både antalet klubbar och antalet medlemmar har minskat kraftigt jämfört med
närmast föregående år. En stor del av minskningen av medlemmar samt antalet vilande föreningar
beror på att många föreningar tyvärr slarvar med att betala beslutade avgifter och att anmäla sina
medlemmar.
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FÖRBUNDSMÖTET 2001

Det ordinarie förbundsmötet hölls 010421 på Eurostop Hotell Arlandastad. Till ordförande utsågs
Tommy Torstenson, generalsekreterare i Svenska Boxningsförbundet. Styrelsen hade till detta
förbundsmöte lagt 1 proposition om stadgeändring. Den bifölls av mötet. Två motioner hade
inkommit. En från Skånes Sportdykarförbund om förnyelse av SSDF´s organisation. Mötet biföll
styrelsens yrkande på avslag och bifall på motionen. Den andra från Dykarklubben Räkan om ändrad
tid för medlemsavgift till SSDF. Mötet biföll styrelsens yrkande på avslag på motionen Styrelsens
förslag om avgifter bifölls av mötet vilket resulterade i att medlemsavgifterna blev oförändrade för
2002.

STYRELSEN
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Under året har styrelsen bestått av: Gunnar Nihlén, Laine Lundkvist, Thomas Edström, Torunn
Iversen, Arne Cronwall, Mattias Morin, Mårten Sohlman, Classe Morén och Andrej Hoffman.
Vid förbundsmötet avgick Lenita Brewitz och Carina Lundberg. Niclas Larsson har under hösten
2000 avsagt sig sitt uppdrag i förbundsstyrelsen.
Efter förbundsmötet har styrelsen haft följande sammansättning och huvuduppgifter:
Gunnar Nihlén, Förbunds- och styrelseordförande, VU-ordförande, Strategi och handlingsplan, RF,
CMAS, och andra organisationer, Ansvarig utgivare Sportdykaren.
Classe Morén, Vice ordförande, , Tekniska kommittén (kontaktman) Kontaktman SDF: Gävleborg,
Uppland, Värmland, och Västmanland.
Mårten Sohlman, UV-Rugby (kontaktman), Redaktion Sportdykaren.
Thomas Edström, Dykkommittén (kontaktman), Internationella kommittén (kontaktman)
Kontaktman SDF: Västerbotten, Västernorrland, Jämtland/Härjedalen och Norrbotten.
Laine Lundkvist,
Blekinge, Skåne.

Marknadsföring, Fridykningskommittén (kontaktman), Kontaktman SDF:

Mattias Morin, Fensim/Dyk-OT (kontaktman), Kontaktman SDF: Östergötland, Småland och
Stockholm.
Torunn Iversen, VU, Personal/Kansli, Förlag, SISU, Kontaktman SDF: Dalarna, Närke
ochVästergötland.
Andrej Hoffman, suppleant, Jämställdhet, Kontaktman SDF: Västkusten.
Arne Cronwall, Kontaktman SDF: Södermanland.
Agneta Lindström, Adj sekreterare, VU, Ekonomiansvarig, Pool 2 Tusen, Stadgar. IT (Kontaktman).
Förbundsstyrelsens verkställande utskott (VU) har bestått av
Gunnar Nihlén (ordf), Torunn Iversen och Agneta Lindström, under hösten har även Thomas
Edström ingått. VU har haft 10 protokollförda möten, samtliga per telefon.
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ÖVRIGA ORGAN
Revisorer: Magnus Hamberg och Yvonne Bertlin Persson som suppleant samt Ulf Egenäs
utsedd av RF
Granskningsnämnd: Patrik Sjöstedt sammankallande, Monica Norman och Roger
Lundberg
IT-ansvarig: Hans Gummesson
Webbmaster: André Jonsson
Juridik: Rickard Bauhn
Förbundsläkare: Hans Örnhagen och Kristina Nilsson
Valberedning: Hans Nilsson (sammankallande), Åsa Boström, Niklas de Verdier, Yvonne
Mattsson samt Peter Bergquist

SSDF:s KANSLI
Följande personer har varit anställda under året:
Agneta Lindström, generalsekreterare, kansli, ekonomi och personalansvarig.
Johanna Ekström, förlag, instruktörsfrågor, dykfrågor och auktorisation.
HelénThorö, posthantering och arkivering, fridykarcertifikat, sportdykarcertifikat och
medlemsregister.
Övrig administration, telefonservice, arbetsuppgifter åt styrelse och kommittéer handhas av
samtlig personal inom respektive ansvarsområde. Personalen har representerat SSDF vid
olika konferenser och seminarium arrangerade av RF, SISU och andra organisationer som
riktat sig till tjänstemän, eller då berörd förtroendevald inte haft möjlighet att delta.

TIDNINGEN SPORTDYKAREN
Sportdykaren är förbundets officiella medlemstidning. Under året har Sportdykaren utgivits i
5 nr i egen regi Redaktörskapet har delats mellan Agneta Lindström, Johanna Ekström och
Karin Söderholm, formgivare.

UTMÄRKELSER
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Förbundets förtjänsttecken för värdefulla insatser inom sportdykningen har under året
tilldelats följande:
SSDFs förtjänsttecken i guld till:
90
Lars Arnkvist
Örnsköldsviks SDK
SSDFs förtjänsttecken i silver till:
66
Elisabeth StrömKöpings SDK
67
Conny Fredriksson Köpings SDK
68
Jan Olov Nygren
Köpings SDK
69
Yngve Wanberg
Köpings SDK
70
Perhenrik Eriksson DK Polar
71
Raymond Lundström DK Putan
SSDFs förtjänsttecken i brons till:
115
Johan Bruun
DK Kalmarsund
116
Göran Marklund
SDK Simpan
117
Hans-Göran Nygren Köpings SDK
118
Lars-Olof Johansson Södertälje SDK
119
Ingvar Josefsson
Felix DF
120
Jan Ekström
Sollentuna SDK
121
Niclas Larsson
Gotlands DK
122
Torunn Iversen
Karlstads SDK
123
Klas Feldman
DK Putan
124
Hans Götlin
DK Putan
125
Katrin Hanses
DK Putan
126
Anders Rosander
DK Putan
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INTERNATIONELLA KOMMITTÉN
Internationella kommittén har under året bestått av:
ordförande Örjan Lindhe.
Gunnar Järvholm.
Magnus Lejhall.
Kommittén har under året haft flera informella kontakter. Rapporter från CMAS och EUF-möten har
löpande lämnats skriftligt till styrelsen. Information har även publicerats i Sportdykaren. Övriga
kommittéers samarbete med de nordiska länderna presenteras av respektive kommitté. Kommittén
har arbetat utifrån handlingsplanen med uppsatta mål.
Internationella representanter:
Gunnar Järvholm, CMAS styrelsemedlem samt SSDF representant i EUF.
Örjan Lindhe, CMAS Technical Committee, president Instructor Commission tom nov 01
Niclas Lindh, arbetsgrupp tränare i CMAS Finswimming Commission tom nov 01
Lili-Anne Rundblad, CMAS College of Elders.
Och from nov 01 även Jonas Andersson UV-rugby.
C.M.A.S. - Confederation Mondiale des Activités Subaquatique
Har fått en ny adress till hemsidan: www.cmas2000.org
Diskussionerna inom CMAS styrelse (EB) har varit målinriktade och givande. På EB mötet i januari
2002 beslutades att bilda en ungdomskommission kommissionen med Gunnar J som kontaktman.
Norska förbundet har engagerat sig i utvecklingsarbetet och valt Anne-Brit Strupstad att leda
kommissionen. Den första aktiviteten kommer att bli ett internationellt ungdomsläger som Norska
förbundet arrangerar den 8-11/augusti i Kristiansand i södra Norge.
I november hölls CMAS general assembly i Monaco. Då årsmötet inte kunde välja en president för
sportkommittén, adjungerades Philippe Mercier från Monaco fram till nästa årsmöte som äger rum i
Kina 2003. I övrig omvaldes Gunnar Järvholm i fyra år samt ytterligare en nordisk representant, TorInge Lura från Norge.
Pågående utvecklingsarbeten inom CMAS är bl.a. utveckling av nytt certifikat med ett 3-D CMAS
hologram som ska försvåra plagiat av certifikat.
CMAS Tekniska kommitté har haft två möten. Ett internationellt instruktörsmöte i Arona, Italien
hölls i november. Arbetet är mycket inriktat på det smala området teknisk dykning med utvecklande
av kurser i bl.a. trimix.
EUF - European Underwater Federation
EUF är en organisation som skall ta tillvara alla dykarnas intresse inom EU:s sfär. EUF arrangerar
inga tävlingar och skall inte utfärda certifikat. Det innebär att även s.k. kommersiella organisationer
kan vara medlemmar. Huvuduppgiften är att ha kontakt med EU-kommissionerna och påverka innan
beslut fattas som berör sportdykare i allmänhet. Lokalt skall medlemsförbunden påverka och
informera sina representanter i resp land.
Vi hoppas att våra kontakter med EU skall bli effektivare. Vi har anledning att tro det då alla
organisationer som representerar rekreationsdykning kommer att ansluta sig till organisationen.

Internationella Kommitten.
Januari 2002
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DYK/MOTIONSKOMMITTÉN
Dykkommittén har under året bestått av:
ordförande:
Kjell Westberg
marinarkeologiansvarig:
Anders Vikdahl
marinbiologiansvarig och ansvarig för
vattenmiljöbevakning t.o.m. 13 juni: Elly Pettersson
UV-fotoansvarig:
Lars Gustafsson.
Marinarkeologi
Kommittén har fortsatt arbetet med ledarutbildning och elevmaterial till studiecirkeln i
marinarkeologi, det har dock inte färdigställts. Kontakten har upprätthållits med Fotevikens Maritima
Centrum, som producerade utbildningsmaterialet. Studiematerialet har under året fått fina vitsord i
tidningen DYK.
Under året har kommittén bevakat Marinarkeologiska Sällskapets (MAS) konferens, och i övrigt
skött samarbetet med MAS:s styrelse. Träffar har utförts med marinarkeologer samt
marinarkeologigrupper, främst i Västernorrlands län och Gävleborgs län. Grupper som har
skeppsbyggnad som sitt intresse har besökts.
Kommittén har deltagit som föreläsare eller fördragshållare i olika sammanhang, och närvarit på
Statens Sjöhistoriska museets invigningar av utställningar, samt medverkat vid marinarkeologiska
utgrävningar, räddningsaktioner av vrak etc.
Kommittén har också varit remissinstans, besvarat frågor från medlemmar och andra om
marinarkeologi, medverkat till att ”bra” material om marinarkeologi finns tillgängligt på Internet,
medverkat till att artiklar har skrivits i tidningen Sportdykaren om marinarkeologi samt recenserat
marinarkeologiböcker.
Marinbiologi och Vattenmiljöbevakning
Under försommaren slutade Elly Pettersson som förbundets ansvarige för frågor inom marinbiologi
och vattenmiljö. Hon har förtjänstfullt haft denna syssla under ett decennium. Därefter har årets
marinbiologiarbete främst varit inriktat på att ta fram ersättare. Tyvärr har detta inte lyckats. Dock
har under årets sista månad kommit fram en mycket lämplig kandidat. Bristen på ansvarig och expert
på området har naturligtvis begränsat förbundets arbete inom området.
Arbetet med att förnya marinbiologiutbildningen har varit vilande under större delen av året.
Kommittén har dock diskuterat med Vattenmiljögruppen om att samarbeta med utbildningar inom
miljöområdet.
Årets vattenmiljöarbete har, även detta år, främst varit i samarbete med Vattenmiljögruppen. Det är
en grupp där SSDF tillsammans med Världsnaturfonden (WWF) är huvudmän, till gruppen finns en
rad institutioner och intressegrupper knutna. Gruppen har deltagit Båtmässan/Dykexpo i Stockholm.
Kommittén har verkat för att svenskar skall söka CMAS internationella miljöpris (GPIEM),
genomfört en mediabevakning, varit remissinstans samt besvarat frågor från medlemmar och andra.

UV-foto
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Förbundets 15:e Svenska Mästerskap i undervattensfotografering arrangerades av Falköpings SDK
under helgen den 18-19 augusti. Tävlingens bas var Kon-Tiki Dykcenter i Smögen. De tillsammans
med Fuji Film var årets huvudsponsorer. Årets tävling hade samlat 17 deltagare fördelat på
14 dykpar. Glädjande var att det även fanns ett dykpar som endast snorklade. Nackdelen med
fridykning är att man normalt inte kan komma så djup. Årets tävling vanns av Bo Lindström från
DK Kraken med Fredrik Ehrenström (DK Sjökorna) som tvåa. På tredje plats kom Gitte Hüllert från
Alingsås DK. Mycket hedervärt då hon var med för första gången. Under tävlingshelgen hade man ett
flertal möten för att diskuterade ändringar och tolkningar av tävlingsreglerna.
Nordiska mästerskapet arrangerades av Norge. Tävlingen hölls i Ålesund den 6 december med
17 deltagare. Totalt hade 192 diabilder och 2 videofilmer inkommit. Tävlingen vanns av Espen
Rekdal med Per Eide som tvåa och John Buttler som trea, alla tre kommer från Norge. Först på fjärde
plats kom bästa svensk: Anders Axelsson. Vidare kom Fredrik Ehrenström femma och Magnus
Lundgren blev sjua. Vi kan dock glädjas åt två klassegrar och bronsplatsen i en av klasserna.
Sverige deltog även i CMAS andra VM i poolfotografering som arrangerades av Danmark.
Tävlingen var i Köpenhamn under 13-15 september. Då Sverige aldrig deltagit tidigare i denna
tävlingsform och inte har några regler för att ta ut tävlande så fick en lottdragning utse vårt lag.
Resultatet blev fotograferna Leif-Göran Hjelm och Magnus Lundgren med tillhörande modeller samt
lagkapten Lasse Gustafsson. Tävlingen var indelad i 3 klasser: Free Creative, Wide-angle och
Humour. Leif-Göran placerades sig 5:a i Free Creative och som 9:a Humour. Magnus blev 9:a i den
kreativa klassen. Totalt blev Leif-Göran 9:a i den sammanlagda tävlingen. Det är mycket glädjande
att den svenska truppen fick så fina resultat i vårt premiärdeltagande.
Under CMAS General Assembly i november avgjordes 50-judges. Vilket är en UV-fototävling där
man sänder in sina bilder. I år tog Fredrik Ehrenström ett silver i klassen Macro/Close-up.
Artiklar om NM 2000 och SM 2001 är publicerade i Sportdykaren, även inbjudningar till
internationella tävlingar har publicerats i Sportdykaren och på Internet. Arbetet med att överföra
förbundets fotoarkiv till CD-skivor har fortsatt. Kommittén har också hjälpt till i arbeten med
filmfestivaler, revideringen av NM reglerna och nystartade fotogrupper. Vidare så har kommittén
närvarit vid utdelningen av årets Lennart Nilsson pris som gick till David Oubilet, en amerikansk
marinbiolog och UV-fotograf.
Kommitténs Lars Gustafsson har blivit utsedd till corresponding member till CMAS:s UVfotosektion.
Övrigt
Kommittén har också bidragit med ett antal artiklar i Sportdykaren, reviderat materialet på förbundets
hemsida, svarat på ett antal skrivelser från medlemmar och från andra personer samt verkat som
sakkunniga och remissinstans. Vidare har kommittén arbetat med jämställdhetsplan som styrelsen har
sänt ut, nytt informationsmaterial, sett över det material som finns i förbundets förlag, verkat för
införandet av CMAS vetenskapliga certifikat i landet samt arbetat med främjade av
CMAS 10 Golden Rules. Kommittén har deltagit på ett antal jippon, mässor, konferenser, möten och
träffar för att informera om förbundets arbete. Vidare har kommittén också deltagit på årets Nordiska
Möte i Danmark. Under året har kommittén hållit 6 stycken möten.
Hudiksvall 2020-10-15.
Kjell Westberg

FENSIM- OCH DYK-OT-KOMMITTÉN
Kommittén som under de senaste åren fått förstärkning har under året tunnats ut. Dels pga. andra
uppdrag samt av personliga själ. Under slutet av förra året så återupplivades ju klubbkonferensen
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med förhoppning att det skulle generera fler medlemmar till kommittén. Under året har hållits några
möten både officiella och inofficiella. Kommittén har fortsatt att jobba för att få igång fler klubbar
ute i landet, bla har det hållits introduktion och förevisning i Kalmar. På utbildningssidan så har det
genomförts en tränarutbildning i Malmö som vi hoppas skall ge Sverige fler fensimsklubbar på
kartan.
På landslagsnivå så kan vi konstatera att seniorsidan tunnats ut men att vi har en starkt
kommande juniorsida framförallt genom Anna Tjerngren och Denis Lukjanovic. Tyvärr så uppstod
osämja där simmare och tränare var inblandade vilket ledde till att kraft fick läggas på igentligen
onödiga saker, sådant här skall inte behöva hända. Problemen hade uppstått på klubbnivå men kom
senare att få avhandlas på förbundsnivå. Kommittén hoppas att sådant inte skall upprepas.
Naturligtvis så har det genomförts både läger och tävlingar för landslaget, dessa har
genomförts under ansvar av Valter. Landslaget avlutade sina uppdrag genom att prestera mycket bra
resultat under JVM i Mexico. Om dessa olika arrangemang har ni kunnat läsa i sportdykaren under
året. Med de nya förmågorna samt en fortsatt rekrytering så kommer vi att kunna ha en stor och bra
landslagstrupp inom några år.
Särskilt bör riktas ett tack till VF Oasen som i år stod som värd för de Nordiska Mästerskapen
för både juniorer och seniorer. Dessa bjöd på många bra resultat, kanske mycket beroende på ett bra
arrangemang.
Som avslutning vill jag rikta mitt tack till alla inom sportdykarförbundet för mina år i
kommittén. Jag har som ni säkert redan vet lämnat min post till förfogande. Det har med klubbarnas
hjälp bildats en ny kommitté och vi kan inte mer än önska dem lycka till…
Följande har medverkat under min ledning i kommittén under 2001:
Niclas Lindh
Ordförande/Förbundskapten fensim
Torunn Iversen
Sekreterare/informationsansvarig
Johan Lampén
Förbundstränare fensim
Valter Olander
Tränare fensim
Esko Sirén
Ungdomsansvarig/tränare
Pontus Olander
Simmarrepresentant

Niclas Lindh
Ordförande

18

Svenska Sportdykarförbundets förbundsmöteshandlingar 21 april 2002

TEKNISKA KOMMITTÉN
TK har under året bestått av:
Perhenrik Eriksson, ordförande.
Jan Ekström
Sven-Olof Proos
Maria Öbrink
TK har haft 6 kommittémöten varav 2 telefonmöten.
TK har fortsatt att arbeta efter gällande handlingsplan. TK har under året arbetat vidare med ansvaret
för dykutbildningar för både instruktörer och dykare inklusive säkerhet/dykbeteende, dykmedicin och
dykmateriel. Resultatet är som förut frukten av de idéer och engagemang som TK fått ta del av under
några år.
TK har under året deltagit i Dykeririksdagen, STG-möten.
Säkerhetskonferans har i år genomförts och har blivit mycket uppskattad av distrikten.
Under året har 60 dykrapporter inkommit.
Instruktörsträff genomfördes under våren med över 100 deltagare.
Utrednigsgruppen har under året arbetat med 1 dödsolycka och några andra allvarliga tillbud.
Under året har 3 ansökningar inkommit till dumpningsfonden och två utbetalningar har gjorts med
totalt 2284 kronor. Dumpningsfonden disponerar för närvarde 50.000 kronor.
Examinatorerna har på TKs uppdrag examinerat 1 instruktörskurs under året.
Revidering av material till dykkurser och instruktörskurser har genomförts samt revideringar i
Normer & Krav 02 och Dykpraxis.
Under året har mycket tid lagts på att utforma allt vårat material till vår nya grafiska profil. I samband
med detta har också visst material reviderats och anpassats till kommande normer.
Under året har följande certifikat utfärdats:
1997 1998 1999 2000 2001

Instruktörer
Trestjärniga instruktörer
Tvåstjärniga instruktörer
Enstjärniga instruktörer

0
12
44

0
28
41

0
28
26

0
28
31

6
21
27

0
178
620
780

0
187
521
935

1
129
441
465

3
121
322
441

3
126
319
408

0
0

0
0

11
0

0
63

7
31

Sportdykare
Fyrstjärnig dykare
Trestjärnig dykare
Tvåstjärnig dykare
Enstjärnig dykare

Specialkurser
Nitroxinstruktörer
Nitrox dykare

TK har etablerat många positiva kontakter med instruktörer, dykare, civila och militära myndigheter
över hela landet. TK arbetar vidare med att fullfölja handlingsplanen och ser ljust på de kommande
årens arbete. TK har en representation och ett engagemang över hela landet som är enastående och
mycket väl värt att värna om.
19

Svenska Sportdykarförbundets förbundsmöteshandlingar 21 april 2002

TK har fortsatt att arbeta efter gällande handlingsplan. TK har under året arbetat vidare med ansvaret
för dykutbildningar för både instruktörer och dykare inklusive säkerhet/dykbeteende,.
Perhenrik Eriksson
Ordförande Tekniska kommittén

FRIDYKNINGSKOMMITTÉN
Medlemmar i kommittén i slutet av 2001:

Jonas Westberg (ordf.)
Ammi Liehl
Fredrik Sundström
Gustav Leijon
Gustaf Ektröm
Martin Paninder

Fridykningskommittén (FK) har under 2001 fått en hel del gjort som har/kommer att påverka
fridykingen i Sverige. Under året som gått har Fridykningskommittén haft fyra kommittémöten och
ett VU-möte. Mötena har, om möjligt, varit förlagda i samband med andra aktiviteter för att få ner
resekostnader etc.
Under året som gått har Fridykningskommittén bytt skepnad och många nya medlemmar har kommit
och många tidigare medlemmar i Fridykningskommittén har slutat och fungerar nu som hjälpt och
stöd åt de nya medlemmarna.
Jag vill passa på att tacka Emmy Öhlund, Johan Eklund, Joakim Westberg och Roger Levenrot för
deras arbete inom kommittén och jag vet att deras erfarenheter och kunskaper kommer att efterfrågas
av de nya medlemmarna när kommittéarbetet flyter på. De nya förmågorna som nu anslutit sig till
kommittén är Gustav Leijon, Gustaf Ekström, Martin Paninder och Fredrik Sundström.
Ordförandebyte har även skett inom kommittén. Joakim Westberg, som var ordförande tidigare,
slutade i mitten av året och ersatts av mig, Jonas Westberg.
Under 2001 har en Distriktsungdomsledarträff (DULT) genomförts och även en Fridykarriksdag
(FRIKS –01). Distriktsungdomsledarträffen var i Stockholm och behandlade läger och det nya FK.
Fridykarriksdagen som var i belägen i Haninge söder om Stockholm behandlade läger och aktiviteter
för inomhusträningen av fridykare.
En utbildning av fridykarinstruktörer steg 3 har genomförts och några av projekten, som är en del av
utbildningen, genomförs just nu. Några av projekten är Utomhuscertifikat i tre steg och en
aktivitetspärm för fridykarträningen.
Jonas Westberg
Ordförande Fridykningkommitten

TIOKAMPANJEN 2001
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Utbildade fridykare (00-11-13—01-11-13)
Viking
Steg 3
Steg 2
Steg 1
Svenskt
Nordiskt

0
22
87
365
35
18

Totalt

527

_________________________________
56

The Frogs SDK

26
24
24
23
20

Piteå SDK
DK Knattedykarna
Tranås VattenSport Club
Enångers SDK
DK Putan

18
16
15
15
14
13
12
12
11
10
10
10
10

Linköpings SDK
Jönköpings DK
Eskilstuna SDK Nautic
DK Juniordykarna
Pocket Divers
Active Divers Club
Ljungby SDK
Märsta SDK
Älvsby SDK
DK Amöborna
Malmö SDK
Storumans SDK
Strängnäs SDK

UV-RUGBY

UV-Rugby kommittén har under året bestått av:
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Ordförande: Manuel Tito de Morais
Grenledare, domare: Hans Johansson
Grenledare, herr: Christian Hedlund
Grenledare, dam: Madeleine Bengtsson som efterträtts av Helena Wilhelmsson
Grenledare, Johan Gårdmo
Ungdom:
Grenledare, Serie: Jim Nilsson
Grenledare, Bredd: Ulf Karlström som efterträtts av Ingvar Josefsson
Kommittén har under året haft 4 protokoll förda möten
Senior NM spelades i Riihimäki, Finland.

NM
Guld
Silver
Brons
Fyra

Herr
Norge
Finland
Sverige
Danmark

Dam
Norge
Sverige
Danmark
Finland

Helgen 6-8 April spelades SM-slutspelet i Göteborg.

SM
Guld
Silver
Brons
Fyra

SM Herr
Malmö Triton
Linköping
Telge PB
Götene

SM Dam
Musslorna
Felix Flix
Sjökorna
-

Seriegrenen:
Malmö Triton vann elitserien och även SM guld. På damsidan vann Musslorna damserien och SM. Kval till
elitserien spelades inte då Växjö avböjt sin plats och inget annat lag önskade spela i elitserien. El Rio behöll då
sin plats i Elitserien. I division 1 östra spelades aldrig klart och i division 1 västra segrade Felix B. Skåneserien
spelades för första gången och där vann Aqualund. I norr har ingen serie spelats 2000/2001.
Senior EM spelades i Sandefjord, Norge.

EM
Guld
Silver
Brons
Fyra
Femma
Sexa
Sjua

Herr
Sverige
Finland
Norge
Tyskland
Danmark
Tjeckien
Schweiz

Dam
Tyskland
Norge
Sverige
-

Sveriges herrar lyckades ännu en gånga att knipa guldet i en mycket jämn final match mot Finland som inte
avgjordes förrän det var 5 minuter kvar på sudden death. Damerna lyckades inte så bra utan behöver åren fram
till nästa VM för att kunna hävda sig.
Inofficiellt herr EM för OldBoys (födda 1961 och tidigare) i Rødovre, Danmark spelade för första gången.

EM
Guld

Herr
Danmark
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Silver
Brons
Fyra

Finland
Sverige
Norge

I November åkte juniorlandslaget till Horten, Norge för att spela junior NM.

JNM
Guld
Silver
Brons

Herr
Sverige
Finland
Norge

Sista lördagen i April genomfördes ÄJSM 2000 i Karlskrona.

ÄJSM
Guld
Silver
Brons
Fyra
Femma

2000
DIB Karlskrona
Malmö Triton
Växjö
Felix
Bottenskraparna

15:e december genomfördes ÄJSM 2001 i Sundsvall.

ÄJSM
Guld
Silver
Brons
Fyra
Femma

2001
Malmö Triton
Norrtelje
Växjö SDK
Felix DF
Gripen/Ume

16:e december genomfördes YJSM i Sundsvall.

YJSM
Guld
Silver
Brons
Fyra

Norrtelje
Götaverkens SDK
HUS-laget
Alingsås DK

Breddgrenen:
Ett breddläger genomfördes i Lund och ett dambreddläger i Mullsjö.
Domargrenen:
Utöver det vanliga ansvaret att ta ut domare till serierna och SM har följande domare dömt internationellt:
NM, Kajsa Lindman och Sten-Åke Sundkvist; EM, Hans Johansson och Kajsa Lindman; JNM Hans Johansson
och Mattias Tufvesson. Rainer Hausdorf gjorde domar ’come-back’ på OldBoys EM! Även en uppdatering av
SSDF:s Nationella regler och en Regel & Domarkursen i Stockholm har genomförts av Kajsa Lindman och
Sten-Åke Sundkvist.

FLERÅRSÖVERSIKT
Nettoomsättning
Resultat efter finansnetto

0101-0112

0001-0012

5 054 372
-1 318 954

5 238 427
574 583

011231

001231
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Soliditet (%)

46

74

010101
-011231

000101
-001231

5 054 372
5 054 372

5 238 427
5 238 427

- 1 385 375
- 3 372 768
- 1 597 854

-678 199
-1 897 621
-2 087 245

- 64 128
- 6 420 125

-43 673
-4 706 738

Rörelseresultat

- 1 365 753

531 689

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

47 481
- 682
- 1 318 954

49 171
-6 277
574 583

Årets resultat

- 1 318 954

574 583

NOT

011231

001231

4

65 996
65 996

41 657
41 657

RESULTATRÄKNING

NOT

Nettoomsättning

1

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

2
3

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
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Varulager m m
Handelsvaror

5

832 268

1 063 967

51 524
86 572
218 668
356 764

60 811
7 054
449 642
517 507

759 965

1 428 456

Summa omsättningstillgångar

1 948 997

3 009 930

SUMMA TILLGÅNGAR

2 014 993

3 051 587

2 243 761
- 1 318 954
924 807

1 669 178
574 583
2 243 761

57 246

62 850

372 999
409 782
250 159
1 032 940

307 361
251 101
186 514
744 976

2 014 993

3 051 587

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

6

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
VÄRDERINGSPRINCIPER
De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt rekommendationer
och uttalanden från Bokföringsnämnden och Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
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NOTER

1 RESULTATRÄKNING
Resultaträkning
Intäkter
Serie- & deltagaravgifter
Licenser
Kurs- & lägeravgifter
Reklam- & annonsintäkter
Certifikat
Instruktörs- & dykledarskap
Försäljning förlag
Prenumeration Spd
Medlemsavgifter
Övriga intäkter
Statliga bidrag
Övriga bidrag
Personaldator
Summa intäkter

2001
199
2
77
15
255
72
788
5
1822
147
1630
37
5
5054

2000
5
1
15
19
260
2
827
4
1936
590
1665
86
5
5415

Kostnader
Tävling/match/träning
Förlag
Lokalhyra
Övrig hyra
Data/Inventarier
Kommittéer
Reklam & PR
Medl.försäkringar
Personal
Förvaltningskostnader
Administration
Övriga föreningskostnader
Summa kostnader

2001
754
630
276
9
143
1188
489
256
1598
86
495
496
6420

2000
126
595
286
6
131
1013
524
277
1048
33
500
348
4887

Resultat före finasiella poster
Ränteintäkter

-1366
47

528
47

Årets resultat

-1319

575

Specifikation av resultat 2001 samt jämförelse med budget
Utfall

Statliga bidrag
Medlemsavgifter
Förlag
Certifikat
Personal
Försäkringar
Centralt
Marknadsföring
IT och Hemsida
Sportdykaren

1630
1822
788
255
-1566
-256
-1657
-152
-130
-769
26

Budget Avvikelse
1630
1800
400
20
-1196
-300
-1020
-100
-136
-695
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0
22
388
235
-370
44
-637
-52
6
-74

Internationella
Dykkommittén
Fensimskommittén
Tekniska kommittén
Fridykningskommittén
UV-Rugby
Projekt Vrakdykning
Årets resultat

-96
-46
-111
-271
-62
-641
-57

-183
-118
-173
-271
-126
-619
0

87
72
62
0
64
-22
-57

-1319

-1087

-232

Kommentarer gällande resultat 2001
Förlust på 1319 tkr, av den förlusten vill vi särskillt lyfta fram:
a/

Till Agneta Lindström har pensionsersättning utbetalats
med 240 tkr enligt ett beslut i april 2001.

b/

Ekonomisk uppgörelse i samband med uppsägning av Agneta Lindström
i dec 2001, totalt 373 tkr.

c/

Nedskrivning av förlag har gjorts med 55 tkr.
Under min tid som ordförande har jag upplevt att det varit svårt att få fram
Relevanta resultat- och balansrapporter.
Har p.g.a. detta följt och försökt begränsa kostnaderna i verksamheten.

2 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
Löner, ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar till anställda
Pensionskostnader till anställda
Övriga sociala kostnader

2001

2000

955 484
216 927
364 730
1 537 141

805 919
33 809
185 008
1 024 736

3 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden. Följande
avskrivningsprocent tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

33 %

4 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde
27

011231

001231

321 511
88 467
409 978

216 753
104 758
321 511

- 279 854
- 64 128
- 343 982

- 236 181
- 43 673
- 279 854

65 996

41 657
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5 VARULAGER
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet, enligt först-in-först-ut-principen, och det
verkliga värdet. Det verkliga värdet har därvid beräknats till nettoförsäljningsvärdet efter avdrag för beräknad
försäljningskostnad.

Handelsvaror

011231

001231

887 180

1 063 966

6 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Belopp vid årets
ingång
Disposition av föregående års resultat
Årets resultat
Belopp vid årets
utgång

Balanserat
resultat

Årets
resultat

1 669 177

574 583

574 583

- 574 583
- 1 318 954

2 243 760

- 1 318 954

Stockholm 2002-03-07
Gunnar Nihlen

Laine Lundkvist

Thomas Edström

Claes-Göran Moren

Mårten Sohlman

Torunn Iversen

Mattias Morin

REVISORSPÅTECKNING
Vår revisionsberättelse har avgivits
Magnus Hamberg
Auktoriserad revisor
Utsedd av SSDF

Ulf Egenäs
Auktoriserad revisor
Utsedd av RF

Svenska Sportdykarförbundets Ekonomiska plan 2002
Resultat
2001
199
2
77
15
255
72
788
5
1822
147
1630

Intäkter
Serie- & deltagaravgifter
Licenser
Kurs- & lägeravgifter
Reklam- & annonsintäkter
Certifikat
Instruktörs- & dykledarskap
Försäljning förlag
Prenumeration Spd
Medlemsavgifter
Övriga intäkter
Statliga bidrag
28

Budget
2002
114
125
50
100
900
5
1800
40
1730
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Övriga bidrag
Personaldator
Summa intäkter

37
5
5054

4879

Kostnader
Föreningsavgifter
Förlag
Lokalhyra
Övrig hyra
Data/Inventarier
Kommittéer
Reklam & PR
Medlemsförsäkringar
Personal
Förvaltningskostnader
Administration
Övriga föreningskostnader
Summa kostnader

2001
754
630
276
9
143
1188
489
256
1598
86
495
496
6420

2002
793
432
241
3
133
725
566
260
750
45
530
401
4879

-1366
47
-1319

0

Resultat för finansiella poster
Ränteintäkter
Resultat

29

15

0
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Verksamhetsplan för år 2002/2003
Styrelsen föreslår att vi fokuserar på följande:
•
•
•
•
•
•
•
•

Att få förbundets ekonomi i balans 2003.
Att fortsätta utveckla marknadsföringsunderlag och öka marknadsföringen av våra sporter
genom distrikt och klubbar samt även i vissa fall direkt.
Att se över SSDF:s interna organisation så att vi förenklar rutiner och samverkan.
Att se över de interna/centrala kostnaderna så att så stor del som möjligt går till operativ
verksamhet.
Att öka samarbetet med de nordiska förbunden för att skapa synergier (samordningsfördelar) i
samordning och utveckling.
Att följa upp och utveckla det beslut som förbundsmötet tar och den inriktning som SSDF
finner nödvändig avseende distriktorganisationernas uppdelning, roll och ansvar/ medverkan.
Att utveckla vårt utbildningsmaterial samt utbilda fler instruktörer.
Att detta samantaget skall leda till en i alla avseenden positiv utveckling av våra verksamheter
och SSDF.

SSDF´s målsättningar i ett längre perspektiv
Vi skall:
•
•
•
•
•
•
•

Ha nöjda medlemmar.
Förenkla administrationen inom SSDF.
Klargöra rollfördelningar distrikt – kommittéer – klubbar.
Öka antalet medlemmar till 20.000.
Stödja klubbar mer aktivt.
Ha bra utbildningar och bra utbildningsmaterial.
Öka marknadsföringen av våra sporter.

Bilaga till verksamhetsplan
30
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Vår vision:
Svenska sportdykarförbundet skall vara det naturliga valet
för alla som är intresserade av sportdykning.
Våra medlemmar och föreningar skall känna aktivt stöd,
säkerhet och profersionalism i Svenska sportdykarförbundet.

Våra mål:
 SSDF skall ha attraktiva utbildningar.
 SSDF skall ha fler aktiva instruktörer.
 Det skall vara enkelt och kul att driva en förening inom
SSDF.
 SSDF´s varumärke och verksamhet skall förekomma och
presenteras i alla sammanhang där vi bör synas.
 SSDF skall erbjuda medlemmarna ett gediget utbud av
fördelar och tjänster som gör det attraktivt att vara medlem.
 SSDF skall öka bredden på ungdoms- och
tävlingsverksamheterna.

Våra viktigaste målgrupper: (ej i prioritetsordning)
 Ungdomar.
 Instruktörer, funktionärer och ledare.
 Klubbarna och distrikten.

31
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Proposition nr 1
Proposition angående avskaffande av granskningsnämnden
bakgrund:
Inom SSDF finns en fullgod organisation för granskning av förbundets verksamhet och ekonomiska
förehavanden i form av en externt tillsatt revisor, årliga val av poster i förbundets verksamhet,
distribution av möteshandlingar mm. Granskningsnämnden anses därför i dagens organisation
överflödig. Den kostar löpande SSDF pengar som skulle kunna läggas på mer konstruktiv
verksamhet i förbundets anda.
Styrelsen föreslår
att granskningsnämnden avskaffas.

Proposition nr 2
Proposition angående SSDFs distriktsorganisation
32
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bakgrund
Under en längre tid har många distrikt inom SSDF fungerat dåligt.
Vid SSDF:s årsmöte 2001 uppdrogs åt en grupp att i samarbete med SSDF:s styrelse utveckla ett
förslag till ny organisation av SSDF:s distrikt. Under året har en grupp bestående av representanter
från olika klubbar och distrikt som är verksamma på olika nivåer inom SSDF:s organisation tagit
fram tre olika förslag. Dessa förslag presenterades för SSDF:s styrelse varpå styrelsen valde två av
förslagen som skickades på remiss till samtliga medlemsklubbar inom SSDF.
Efter att ha diskuterat remissvaren har SSDFs styrelse valt att gå vidare med vad som i remissen till
klubbarna kallades för förslag 1.
Förslaget innebär i mycket stora drag att vi tar ett tydligt steg mot att avveckla distriktsnivån inom
SSDF:
• klubbarna inom SSDF organiseras direkt under SSDF:s centrala delar
• representanter från varje klubb kommer att kallas till förbundsårsmötet och välja styrelse och
andra förbundsfunktionärer
• de olika kommittéerna kommer att agera nav i de rikstäckande nätverk som svarar för olika
aktiviteter inom dykning
• Dyksäkerhet och lokalt bidragssökande kommer även fortsättningsvis vara organiserade i distrikt,
men bara ca. 2-4, jfr. dykregion Norr, syd, ost och väst.
Styrelsen föreslår
•

att den föreslagna organisationen skall ersätta dagens organisation på ungefär två års sikt.

•

att en grupp tillsätts för att under det kommande året arbeta med att praktiskt förbereda
införandet av den nya organisationen i intimt samarbete med samtliga berörda delar av SSDF. I
denna grupp skall finnas med representanter från såväl SSDF:s styrelse, från några olika
kommittéer, samt från den grupp som utvecklade förslagen.

•

att vi till nästa årsmöte kallar representanter från samtliga medlemsklubbar i SSDF.

Från Nisses fridykarklubb

Motion 1

Motionen avser slopande eller minskning av medlemsavgiften för juniorer.

33
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Styrelsen yrkar avslag på motionen Styrelsen anser att det är oförsvarligt att ytterligare minska
förbundets intäkter i en situation där vi redan har en ansträngd ekonomi med en nedåtgående
inkomsttrend. Förbundsmötet har tidigare även fastslagit att Sportdykaren är vikig att ha kvar för
juniorerna.

34
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Motion 2
Från Dykarklubben Sjökorna:
Motionen avser regeländringar för Uv-foto.
Styrelsen yrkar avslag på motionen från DK Sjökorna i sin helhet då detta inte är en fråga som bör
beslutas av förbundsmötet, utan skall beslutas inom Dykkommittén.

36
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FÖRENINGSAVGIFTER 2003

Styrelsen föreslår
Att förbundsmötet fastställer föreningsavgifter för 2003 enligt nedan vilket innebär en höjning med
cirka 10%
2002
Kategori

Avgift

Förening
Senior
Junior
Familjesenior
Familjejunior

550
175
75
65
0

2003
fr.o.m.
1/10
125

40

Avgift
600
200
100
100
0

fr.o.m.
1/10
150

Svenska Sportdykarförbundets förbundsmöteshandlingar 21 april 2002

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR
SSDF:s FÖRBUNDSMÖTE 2002.
Kandidatnominering:
Funktion

Namn

Distrikt

Mandatperiod

SSDF, s styrelse
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Gunnar Nihlén
Perhenrik Eriksson
Laine Lundkvist
Mårten Sohlman

Västmanland
Gotland
Blekinge
Stockholm

Omval
Nyval
Omval
Omval

1 år
2 år
2 år
2 år

Suppleant
Suppleant

Andrej Hoffmann
Arne Cronvall

Västkusten
Närke

Omval
Omval

1 år
1 år

Blekinge
Norrbotten
Västmanland

Omval
Omval
Nyval

1 år
1 år
1 år

Omval
Omval

1 år
1 år

Granskningsnämnd:
Sammankallande
Patrik Sjöstedt
Ledamot
Roger Lundberg
Ledamot
Monica Norman
Revisor och revisorsuppleant:
Revisor
Magnus Hamberg
Revisorsuppleant
Jan Hamberg

Till Justeringsmän tillika rösträknare föreslås:
Justeringsman
Michael Gruvberg
Stockholm
Justeringsman
Sören-Erik Sörensen Västerbotten
Till mötesledning föreslås:
Mötesordförande:
Lars Liliegren, Stockholms Idrottsförbund
Mötessekreterare:
Classe Morén Dalarna
Valberedning: (Förbundsmötet föreslår dessa poster)
Ordförande avgående Hans Nilsson
Närke
Ledamot
avgående Yvonne Mattsson
Gävleborg
Ledamot
avgående Niklas de Verdier
Skåne

41

1år
2år
2år
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