HANDLINGAR TILL FÖRBUNDSMÖTET 2003
Plats:
Tid:

Hotell Winn, Haninge
Söndagen den 6 april 2003

11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 15.00

Samling, registrering av ombud
Lunch
Förhandlingar

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Vägbeskrivning, reseanvisningar

3-4

Förslag till föredragningslista, arbetsordning

5-6

Röstlängd

7

Ombud vid SSDFs förbundsmöte

8-9

Deltagare förbundsmötet 2003 (utom delegater)

10

Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse 2002

11-30

Ekonomisk plan

31

Verksamhetsplan, Strategi och handlingsplan

32

Motioner

33-34

Förenings- och medlemsavgifter

35

Valberedningens förslag

36

SSDFs stadgar finns tillgängliga i möteslokalen.
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VÄGBESKRIVNING
Hotell Winn i Haninge
Rudsjöterassen 3, Haninge
Telefon 08-745 75 00
Nynäsvägen
I

•

Pendeltåg från Stockholm central tar ca 25 minuter. Stig av vid station Haninge Centrum.

•

Med bil från Stockholm tar det ca 15 minuter på väg 73 mot Nynäshamn. Det är fri
parkering utanför hotellet och det finns även ett säkerhetsgarage. Följ skyltning mot
Haninge Centrum från riksväg 73 (Nynäshamnsvägen) eller från E4/E20 via väg 259.
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RESEANVISNINGAR
Ersättning utgår för 2-klass tåg inklusive platsbiljett.
Observera att det i många fall kan vara billigare att flyga och i sådant fall ska man givetvis
flyga. Deltagare från Norrbotten, Västerbotten, Skåne och Gotland äger alltid rätt att flyga.
Övriga flygresor ska godkännas av SSDFs kansli, Lena telefon 08-605 63 71.
Tåg och flygresor ska bokas hos Blekinge Resebyrå, Micke Persson telefon 0457-38 60 86
eller e-post micke.persson@resebyra.com. Ange projektnummer 10001 vid bokning.
De som väljer att åka bil istället för tåg får ersättning med 16 kronor/mil och bil, samåkning
bör ske om möjligt. Observera dock att billigaste resealternativ ska utnyttjas!
För övriga resor och resor med egen bil utbetalas ersättning i efterskott sedan räkning med
kvitton sänts till kansliet. Sådan reseräkning ska vara kansliet tillhanda senast fredagen den
11 april 2003 för att ersättning ska utgå.
Om du ej kan komma samma dag eller har några frågor angående resa kontakta Lena
Holmbring telefon 08-605 63 71 eller e-post lena.holmbring@ssdf.se.
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FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
1.

Mötets öppnande, utdelning av utmärkelser.

2.

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet.

3.

Fastställande av föredragningslista för mötet.

4.

Fråga om mötets behöriga utlysande.

5.

Val av mötesordförande.

6.

Val av protokollsekreterare för mötet.

7.

Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera mötets protokoll, samt
erforderligt antal rösträknare.

8.

Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret.
c) granskningsnämndens rapport.
d) revisorernas berättelse för samma tid.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.

10.

Behandling av styrelsens förslag och av inkomna motioner som SDF-styrelse eller
röstberättigad medlemsförening senast den 31 december 2002 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 styrelseledamöter för en tid av två år.
b) Val av två 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 tillsammans med den under punkten 15 valda revisorn granska
verksamhet, räkenskaper och förvaltningen..

15

Val av en revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år, vilka ska vara
auktoriserad eller godkänd revisor.

16.

a) Val av ordförande i valberedningen för en tid av ett år.
b) Val av två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av två år.

17.

Beslut om val av ombud och erforderliga suppleanter till RF-stämma.

18.

Antagande av officiellt kungörelseorgan.

19. Mötets avslutande.
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ARBETSORDNING
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 RFs 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 ska vara SSDFs kansli tillhanda senast den 28 mars 2003.
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 SSDFs styrelse får ej vara ombud.
Diskussionsordning
Ordet begärs genom handuppräckning. Tiden för varje talare är begränsad 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 ska lotten avgöra.
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RÖSTLÄNGD TILL SSDFs FÖRBUNDSMÖTE 2003
Antal röstberättigade
medlemmar

Antal röster

Blekinge

305

2

Dalarna

582

3

Gävleborg

330

2

Jämtland/Härjedalen

227

1

Norrbotten

103

1

Närke

445

3

Skåne

1593

5

Småland

979

5

Stockholm

1618

5

Södermanland

316

2

Uppland

523

3

Värmland

433

3

Västerbotten

214

1

Västergötland

697

4

Västernorrland

127

1

Västkusten

836

5

Västmanland

388

2

Östergötland

273

2

Summa

9989

50

Specialdistriktsförbund

Röstlängden avser tiden 1/1 2003 – 31/12 2003.
Fördelningsgrund för distriktens röster till SSDFs förbundsmöte enligt SSDFs stadgar 2
kapitlet 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 och minst 1 mandat per distrikt.
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OMBUD VID SSDFs FÖRBUNDSMÖTE 2003
SPECIALDISTRIKTSFÖRBUND

OMBUD

ANTAL
RÖSTER AVPRICK

Blekinge (2)

Dalarna (3)

Gävleborg (2)

Jämtland/Härjedalen (1)
Norrbotten (1)
Närke (3)

Skåne (5)

Småland (5)

Stockholm (5)
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SPECIALDISTRIKTSFÖRBUND

OMBUD

ANTAL
RÖSTER AVPRICK

Södermanland (2)

Uppland (3)

Värmland (3)

Västerbotten (1)
Västergötland (4)

Västernorrland (1)
Västkusten (5)

Västmanland (2)

Östergötland (2)

SUMMA
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DELTAGARE FÖRBUNDSMÖTET 2003 (UTOM DELEGATER)
Förbundsstyrelsen
Gunnar Nihlén
Mattias Morin
Laine Lundkvist
Perhenrik Eriksson
Thomas Edström
Classe Morén
Arne Cronvall
Marie Thörnfeldt, adjungerad
Revisor
Magnus Hamberg
Granskningsnämden
Patrik Sjöstedt
Roger Lundberg
Monica Norman
Valberedning
Hans Nilsson
Åsa Boström
Lisa Mastvik
Sören-Erik Sörensen
Peter Bergquist
Kansli
Johanna Ekström
Lena Holmbring
Camilla Munkhammar

Kommittéordförande
Niklas de Verdier, Tekniska kommittén
Kjell Westberg, Dykkommittén
Robert Persson, Fensimskommittén
Joakim Westberg, Fridykningskommittén
Manuel Tito de Morais, UV-rugbykommittén
Gunnar Järvholm, Internationella kommittén
Övriga
Hans Gummesson, IT-ansvarig
Hans Örnhagen, förbundsläkare
Kristina Nilsson, förbundsläkare
Richard Bauhn, förbundsjurist
Tommy Torstensson, mötesordförande
Nominerade kandidater
Kajsa Lindman
Marita Bergquist
Ulrika Lindsköld
Rickard Nygren
Thomas Gustavsson
Mottagare av SSDFs utmärkelser
Arne Samuelsson
Eiler Plato
Övriga
Andrej Hoffmann
Mårten Sohlman
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SVENSKA SPORTDYKARFÖRBUNDET
Organisationsnummer 802003-1723
ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2002
Styrelsen för Svenska Sportdykarförbundet avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret
2002.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
SSDFs styrelse har haft 6 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret. Vi har haft två
protokollförda VU-möten och tre ej protokollförda VU-möten. Vi har haft en distrikts- och
ordförandekonferens i oktober. Mötesaktiviteterna och närvaron har varit god under året.
Verksamheten inleddes i januari 2002 med att försöka få ordning på förbundets ekonomiska
status eftersom detta misskötts under tidigare år. Vi hade inte en klar bild av var vi var ur
ekonomiskt perspektiv. Vi arbetade fram en budget utifrån de svaga underlag som fanns. Vi
konstaterade att 2001 hade gått med förlust för förbundet med 1 318 954 kronor. Som
ordförande och van vid ekonomiska analyser ansåg jag att förbundets ekonomi var i klar
oordning och dessutom med ett löpande underskott på ca 100 000 kronor per månad. Så
kunde vi inte fortsätta! Parallellt var det en helt otillfredsställande personalsituation på
kansliet, med en person som inte hade möjlighet att göra allt. Vi var tvungna att ta in
ekonomisk expertis för att få ordning på ekonomin så att vi sedan kunde bedöma om vi hade
råd att anställa personal.
Vi hade således under 2002 i styrelsen att fokusera på:
• att få ordning på ekonomin
• att få verksamheten att gå mot balans i resultatet (ett förbund kan inte gå med underskott i
flera år, det är oansvarigt)
• att skapa rätt bemanning så att kansliet kunde fungera
Vi fortsatte att arbeta efter den vision och de mål som vi arbetade fram under 2001, men insåg
att vi hade begränsade ekonomiska resurser. Vi prioriterade att fortsätta med Sportdykaren,
som utkom med fem nummer under året.
Verksamheterna har utvecklats positivt speciellt inom fensimningen och tekniska kommittén.
Fensimningen med ny kommitté har ökat sina tävlingsarrangemang och även tagit initiativ att
vidga sporten. Tekniska kommittén har lagt fram ett ambitiöst utbildningsprogram. Styrelsen
är övertygad om att vi nu måste förbättra utbildningsmaterialet och fortsätta att utveckla
instruktörsmaterialet. Styrelsen har initierat arbete med nytt utbildningsmaterial. Vi fortsätter
även att arbeta fram nya affischer i syfte att marknadsföra våra sporter.
Med stort engagemang och rejäl arbetsinsats inom ekonomi och personal har vi nu fått
förbundets ekonomi i bättre balans och vi har nu tre bra anställda personer. Vi har ett kansli
som fungerar bättre än på många år och vi ser fram emot att nu kunna satsa mer på de
prioriterade områdena utbildning, instruktörer och marknadsföring i syfte att skapa fler
medlemmar. Glädjande är att vi 2002 faktiskt ökade antalet medlemmar något och därmed har
brutit den neråtgående trenden.
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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). 151 föreningar med rösträtt 2003 och 23 vilande
föreningar, totalt 222 aktiva föreningar med tillsammans 13 276 medlemmar är anslutna till
förbundet.
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FÖRBUNDSMÖTET 2002
Det ordinarie förbundsmötet hölls den 21 april 2002 på Scandic Hotell, Järva Krog utanför
Stockholm. Till ordförande utsågs Lars Liljegren. Styrelsen hade till detta förbundsmöte lagt
två propositioner. Den första propositionen gällde avskaffande av granskningsnämnden och
denna andra gällde förändring av SSDFs distriktsorganisation. Båda propositionerna avslogs
av mötet. Två motioner hade inkommit. Den första från Nisses fridykarklubb gällande
slopande eller minskning av medlemsavgiften för juniorer. Mötet biföll styrelsens yrkande på
avslag. Den andra motionen kom från DK Sjökorna och avsåg regeländringar för UV-foto.
Mötet biföll styrelsens yrkande på avslag även på denna motion, då detta inte ansågs vara en
fråga för förbundsmötet utan istället för Dykkommittén. Styrelsens förslag om avgifter bifölls
av mötet vilket resulterade i en höjning av medlems- och föreningsavgifterna för 2003.
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STYRELSEN
Vid förbundsmötet avgick Torunn Iversen. Under hösten 2002 har Andrej Hoffmann och
Mårten Sohlman avsagt sig sina uppdrag i styrelsen och Marie Thörnfeldt adjungerades därför
till styrelsen.
Efter förbundsmötet har styrelsen haft följande sammansättning och huvuduppgifter:
Gunnar Nihlén, förbunds- och styrelseordförande, VU-ordförande, ekonomi, kansli/personal,
strategi och handlingsplan, RF, ansvarig utgivare Sportdykaren.
Laine Lundkvist, vice ordförande, VU, marknadsföring, kontaktman SDF: Blekinge och
Skåne.
Mattias Morin, VU, försäkringar, IT, hemsida, Fensimskommittén (kontaktman), kontaktman
SDF: Småland, Stockholm och Östergötland.
Perhenrik Eriksson, förlag, Tekniska kommittén (kontaktman).
Thomas Edström, CMAS, Dykkommittén (kontaktman),
(kontaktman), kontaktman SDF: Norrbotten och Västerbotten.

Internationella

kommittén

Classe Morén, Fridykningskommittén (kontaktman), kontaktman SDF: Gävleborg, Värmland,
Västmanland, Uppland, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen.
Arne Cronvall, stadgar, kontaktman SDF: Södermanland och Dalarna.
Marie Thörnfeldt (adjungerad), kontaktman SDF: Västkusten och Västergötland.
ÖVRIGA ORGAN
Revisorer: Magnus Hamberg och Jan Hamberg som suppleant samt Ulf Egenäs utsedd av RF.
Granskningsnämnd: Patrik Sjöstedt sammankallande, Roger Lundberg och Monica Norman.
IT-ansvarig: Hans Gummesson.
Förbundsjurist: Richard Bauhn.
Förbundsläkare: Hans Örnhagen och Kristina Nilsson.
Valberedning: Hans Nilsson sammankallande, Åsa Boström, Lisa Mastvik, Sören-Erik
Sörensen och Peter Bergquist.
Förbundssäkerhetsombud: Johan Bruun och Ewa Lawett.
SSDFs KANSLI
Följande personer har varit anställda under året:
Johanna Ekström, förlag, instruktörsfrågor, dykfrågor, auktorisation, Sportdykaren
Lena Holmbring, ekonomi, bokningar
Thomas Edström, posthantering, certifikat och medlemsregister (januari – februari).
Katarina Strömgren, posthantering, certifikat och medlemsregister (februari –juli).
Melissa Möllersen, posthantering, certifikat och medlemsregister (juli - september).
Camilla Munkhammar, posthantering, certifikat och medlemsregister, tävling, hemsida
(november - ff).
TIDNINGEN SPORTDYKAREN
Sportdykaren är förbundets officiella medlemstidning. Under året har Sportdykaren utgivits i
5 nummer i egen regi. Redaktörskapet har delats mellan Johanna Ekström och Karin
Söderholm, formgivare.
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UTMÄRKELSER
Förbundets förtjänsttecken för värdefulla insatser inom sportdykning har under året tilldelats
följande:
SSDFs förtjänsttecken i guld:
91
Hans Gummesson
92
Torunn Iversen
93
Niclas Lindh
94
Elly Pettersson
95
Renaldo Tirone

Haninge SDK
Karlstads SDK
DK Masen
Samantha Diving Club
Malmö SDK

SSDFs förtjänsttecken i silver:
72
Patrik Ströh
73
Göran Högbo
74
Kajsa Lindman
75
Sten-Åke Sundkvist

Malmö SDK
Malmö SDK
Eriksdals SDK
Katrineholms SDK Näcken

SSDFs förtjänsttecken i brons:
128
Elisabeth Jansson
129
Åke Jansson
130
Carl-Johan Möller
131
Robert Månsson
132
Thomas Pettersson
133
Mats Gunnarsson
134
Ulf Eriksson
135
Carina Lundberg

Water Frogs Diving Team
Water Frogs Diving Team
Water Frogs Diving Team
Malmö SDK
Malmö SDK
Katrineholms SDK Näcken
Södertälje SDK
Piteå SDK
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER KOMMITTÉER
INTERNATIONELLA KOMMITTÉN
Internationella kommittén har under året bestått av:
Örjan Lindhe (ordförande tom augusti 2002)
Gunnar Järvholm
Magnus Lejhall
Kommittén har under året haft flera informella kontakter. Rapporter från CMAS och EUFmöten har löpande lämnats skriftligt till styrelsen. Information har även publicerats i
Sportdykaren.
Två projekt i vetenskaplig anda har presenterats för SSDFs styrelse. Det ena har som syfte att
öka medvetenheten och kunskapen om vetenskapliga arbetsmetoder för den enskilde
sportdykaren. Dykaren kommer också att, beroende på inriktning, få kännedom inom
artkunskap, hydrodynamik, ekologi, skeppsbyggnad o.dyl. Denna kunskap kan sedan
användas inom projekt som t.ex. Vattenmiljögruppen, Projekt Väderöarna, Jason eller
liknande. Det andra projektet är ett vetenskapligt yrkesbevis i nivå med dagens A-certifikat.
SSDFs styrelse har beslutat att bevilja finansiering för amatörprojektet. Med Göteborgs,
Stockholms och Umeås marina forskningscentrum pågår diskussioner för att lösa
finansieringen av yrkesbeviset (externt utanför SSDF). Under hösten 2002 utbildades Magnus
Lejhall (marinbiologi) och Andreas Olsson (marinarkeologi) till CMAS Scientific Speciality
Instructors inom sina respektive fält. 2002 har präglats av mycket möten, kontakter med
svenska myndigheter och korrespondens med våra kontakter inom EU och universiteten. Nu
har mycket hänt, grundplåten för såväl den professionella utbildningen (A-certifikatskurs) och
amatörkurserna är mer eller mindre klar och vi ser med tillförsikt fram emot att sjösätta allt
under 2003-2004.
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 (EB), EB:s kontaktman för UV-rugby och
ungdomskommission samt SSDF representant i EUF.
Örjan Lindhe, CMAS Technical Committee.
Lili-Anne Rundblad, CMAS College of Elders.
Jonas Andersson, medlem i UV-rugbykommissionen.
C.M.A.S. - Confederation Mondiale des Activités Subaquatique.
C.M.A.S har utvecklat sin hemsida som finns under adressen www.cmas2000.org. Där kan
man finna information om CMAS som organisation, aktiviteter, regler, tävlingsdatum etc.
Diskussionerna inom CMAS styrelse (EB) har varit målinriktade och givande. Ekonomin är
stabil. Medlemsantalet ökar och är i dag ca 106. Philippe Mercier från Monaco har varit
koordinator för sportkommittén och haft ett drygt arbete att samordna de olika idrottsgrenarna
och ordna arrangörer för våra mästerskap. UV-rugbykommissionen har sedan årsmötet saknat
ordförande. Under hösten lyckade vi få dansken Sören Neubert som tillförordnad ordförande
fram till kommande GA 2003. Den nya ungdomskommissionen under ledning av Anne-Brit
Strupstad, Norge, har tillsammans med det norska förbundet arrangerat det första
internationella fridykarlägret i CMAS anda i Kristiansand på norska sydkusten. Lägret
samlade över 100 deltagare från fem länder. CMAS Tekniska kommitté kan nu presentera
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standards för alla tekniska dykformer från CMAS * dykare till CMAS *** instruktör.
Standards med instruktörsanvisningar finns att erhålla på CD-rom. Ett av CMAS huvudmål är
att vara en aktiv organisation för världens alla dykare – dvs ett världsförbund. I det avseendet
har vi gjort många framsteg. Antal medlemsförbund, antal CMAS-dykcenter och antal
utfärdade certifikat ökar stadigt. Vi är samarbetspartner med flera internationella
organisationer som arbetar med dyk- och miljöfrågor. Vårt miljöpris GPIEM röner stort
internationellt intresse.
EUF - European Underwater Federation.
EUF är en organisation som skall ta tillvara alla dykarnas intresse inom EUs sfär. EUF
arrangerar inga tävlingar och skall inte utfärda certifikat. Det innebär att även sk
kommersiella organisationer kan vara medlemmar. Huvuduppgiften är att ha kontakt med EUkommissionerna och påverka innan beslut fattas som berör sportdykare i allmänhet. Lokalt
skall medlemsförbunden påverka och informera sina EU representanter i respektive land. En
EUF hemsida har skapats med adress www.euf.org.uk/. En folder med information om EUFs
mål och medlemmar har distribuerats till SSDFs klubbar. Inom ramen för EUFs verksamhet
har en CEN-grupp organiserats i respektive EU-land. CEN-gruppen representeras av teknisk
kompetens från ideella och kommersiella organisationer samt myndigheter. Representanter
från de nationella CEN-grupperna samlas regelbundet på någon ort i Europa för att finna
standards för dykmateriel som sedan skall godkännas av EU. EUF har haft två möten under
året. Organisationen har en bred anslutning av ideella och kommersiella organisationer i
Europa.
Gunnar Järvholm
DYKKOMMITTÉN
Dykkommittén har under året bestått av:
Kjell Westberg, ordförande
Anders Vikdahl, marinarkeologiansvarig
Harald Fosshagen, marinbiologiansvarig och ansvarig för vattenmiljöbevakning (from den 20
april)
Lars Gustafsson, UV-fotoansvarig
Marinarkeologi
Under 2002 har utbildningsmaterialet i marinarkeologi blivit marknadsfört i begränsad
omfattning. 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. Dialog har förts
med Andreas Olsson, som Internationella kommittén skickat på kurs i Rom med avsikt att han
skall bli instruktörsutbildare för CMAS vetenskapliga certifikat i marinarkeologi. Dialog har
även förts med Dan Gullmander angående kursen Vrak-B angående mål, syfte och målgrupp.
Under året har kommittén bevakat Marinarkeologiska Sällskapets (MAS) konferens och i
övrigt skött samarbetet med MAS styrelse. Kommittén har dessutom medverkat i MASprojektet ”Östersjöns välbevarade vrak – ett kulturarv för alla”, med syftet att utreda
nedbrytningsprocessen av skeppsvrak i Stockholms skärgård. Vid sidan av detta har
kommittén också medverkat i ett projekt som arrangerats av Statens Sjöhistoriska Museum,
produktion av en informationsfilm om vitsen i att bevara vrak för framtida dykningar. SSDFs
marinarkeologiansvarige ingår också i ett marinarkeologiskt råd som museet har bildat.
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Kommittén har deltagit som föreläsare och fördragshållare i olika sammanhang, träffat
dykklubbar samt bevakat konferensen ”Bottnisk kontakt”. Förutom detta har kommittén varit
remissinstans, besvarat frågor från medlemmar och andra om marinarkeologi, medverkat till
att ”bra” material om marinarkeologi finns tillgängligt på Internet samt medverkat till att
artiklar har skrivits i tidningen Sportdykaren.
Marinarkeologi är ett område där det är angeläget att vi ökar våra och andras kunskaper. Inte
minst med tanke på de senaste årens dykförbud som har införts på olika platser runt om i
landet. Vissa av dessa förbud har skett med hänvisning till skyddande av vrak. Diskussionerna
bland Sveriges dykare om vad som är vrakplundring respektive inte vrakplundring går starkt
isär. Under 2002 lades två motioner till riksdagen för att förstärka skyddet av vraken i svenska
vatten. I korthet går båda motionerna ut på att vrak som är 50 år eller äldre ska omfattas av
Kulturminneslagen. Idag gäller 100-årsregel. Kommittén anser att det är viktigt att bevara
skeppsvraken då de tillhör ett av de främsta dykmålen för förbundets medlemmar. Arbetet
kommande år kommer troligen till stor del att ägnas åt detta. Bland annat kommer kommittén
under början på 2003 att delta på seminarier i detta ämne.
Marinbiologi och Vattenmiljöbevakning
Under våren började Harald Fosshagen som förbundsansvarig för frågor inom marinbiologi
och några månader senare också som ansvarig för vattenmiljöfrågor. Harald är biolog och
ingår sedan tidigare i Norges SDFs utvalg för marinbiologi. Därefter har hans arbete främst
varit inriktat på att sätta sig in i arbetsuppgifterna och bilda ett kontaktnät i Sverige.
Arbetet med att förnya marinbiologiutbildningen har återstartats under året. Diskussioner har
förts med Vattenmiljögruppen om samarbete med utbildningar. Ett studiematerial av Hans
Kautsky har lämnats till kommittén för granskning. Kommittén har deltagit i en
marinbiologiutbildning i Norge och hjälpt klubbar att starta egna utbildningar.
Årets vattenmiljöarbete har hämmats av att den nye ansvarige utsågs först under
försommaren. Dock har ett samarbete startats med andra intressenter när det gäller
bevakningen av de nationella miljökvalitetsmålen.
Kommittén har verkat för att nya marinbiologiska böcker skall finnas på förbundets förlag,
deltagit på det internationella fridykarlägret i Norge, varit remissinstans, besvarat frågor från
medlemmar och andra samt träffat representanter från Norge, Finland och Irland.
UV-foto
Förbundet genomförde sitt 16:e mästerskap i UV-foto under 2002 med Falköpings SDK som
klubbarrangör. Tävlingen hölls den 17-18 augusti i Smögen med bas på Kon-Tikis dykcenter
och med Pesas skär som tävlingsplats. Huvudsponsorer var Kon-Tiki och Fuji Film. Årets
tävlingsväder var det bästa på många år. Tävlingen hade samlat 23 deltagare fördelade på 17
dykpar. Tre trendbrott fanns: fler deltagare, deltagare från en ny stockholmsklubb (SUPS) och
att tävlingen innehöll två klasser. En totalvinnare korades till svensk mästare. Makroklassen
vanns av Anders Axelsson från Scuba Doo DK (Lysekil) med Leif G Hjelm DK Kraken
(Göteborg) på andra och Alex Dawson SUPS (Stockholm) på tredje plats. I
Normal/vidvinkelklassen vann Per Edberg DK Kraken (Göteborg) med Magnus Lundgren
Aqualund DK (Malmö) på andra och Anders Axelsson Scuba Doo DK (Lysekil) på tredje
plats. När resultaten räknats samman utsågs Anders Axelsson till svensk mästare,
andraplatsen gick till Magnus Lundgren och tredjeplatsen till Per Edberg.
Tre veckor efter SM-tävlingen reste det svenska landslaget till Marseille för att delta i CMAS
9:e VM i UV-foto. De svenska fotograferna var Anders Axelsson och Fredrik Ehrenström.
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Dessa hade var sin modell med sig. I det svenska laget ingick även Lasse Gustafsson som
lagkapten. Under VM tävlar man i fem olika klasser. Fredrik blev 5:a i makro/close-up och
Anders blev 7:a i vidvinkel med dykare och 10:a i den rena vidvinkelklassen utan dykare.
Tävlingen vanns totalt av Jose Luiz Gonzales från Spanien med Jean-Pierre Nicolini från
Frankrike på andra plats, tredjeplatsen tog Espen Rekdal från Norge.
Nordiska mästerskapet kunde genomföras först efter att Sverige medlat i den konflikt mellan
Danmark och Norge som uppstod efter tävlingen 2001. Sverige var under 2002 värd för
arrangemanget och det genomfördes i Varberg den 8 - 17 december. Denna gång deltog
31 fotografer med 297 bilder och 4 videor. Det är nog det högsta antal deltagare under
tävlingens historia. Nordisk mästare blev Per Eide från Norge som dominerade tävlingen
totalt, Espen Rekdal från Norge på andra plats precis framför Per Edberg från Sverige. Övriga
svenska placeringar var Fredrik Ehrenström på fjärde, Alex Dawson på sjätte, Magnus
Lundgren på nionde, Mikael Eriksson på tolfte och Anders Nygren på sextonde plats. I årets
tävling fanns alltså inga svenska guldplaceringar, men väl tre silver, fyra brons och resultat i
alla klasser förutom videoklassen (som dominerades av finländska bidrag). Tyvärr fanns inga
deltagare från Danmark, men det kan man förstå efter tävlingen 2001. Efter att Danmark sagt
upp samarbetet med NM-tävlingen har Sverige medlat och fick lov att arrangera 2002 års
tävling. Danmark, Sverige och Norge hade ett möte under VM i Marseille. Där lades
grunderna för ett gemensamt synsätt för hur reglarna skall tolkas. Detta kommer att innebära
ett nytt regelverk, som förhoppningsvis kan vara klart till tävlingen 2004. Reglerna måste
beslutas på nästa Nordiska möte, vilket innebär att kan detta beslut inte kan tillämpas förrän
året efter.
Artiklar om SM i UV-foto har blivit publicerade i Sportdykaren. Artiklar om VM och NM
kommer under 2003. Arbetet med att överföra förbundets fotoarkiv till CD-skivor har fortsatt.
Kommittén har också hjälpt till i arbeten med filmfestivaler, revidering av SM-reglerna och
nystartade fotogrupper.
Övrigt
Kommittén har deltagit i arbetet med införandet av CMAS vetenskapliga certifikat i landet.
Detta är ett samarbete mellan Tekniska kommittén, Internationella kommittén och
Dykkommittén. Tyvärr är arbetsformerna minst sagt otydliga. Internationella kommittén har
valt ut deltagarna för marinbiologi samt marinarkeologi och dessa har gått en CMAS
instruktörskurs för att kunna genomföra instruktörsutbildningar i Sverige. Under år 2003
måste formerna för samarbetet tydliggöras. Dessutom behövs det fler som utbildas till
instruktörer och att nationella regler utarbetas.
Kommittén har också bidragit med ett antal artiklar i Sportdykaren, med material på
förbundets nya hemsida, svarat på ett antal skrivelser från medlemmar och från andra
personer samt verkat som sakkunniga och remissinstans. Vidare har kommittén arbetat med
det nya marknadsföringsmaterialet samt sett över det material som finns i förbundets förlag.
Kommittén har deltagit på ett antal jippon, mässor, konferenser, möten och träffar för att
informera om förbundets arbete. Under året har kommittén hållit sex kommittémöten.
Kjell Westberg
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FENSIMSKOMMITTÉN
Fensimskommittén har under året bestått av:
Robert Persson, ordförande
Lars-Olov Tjerngren, sekreterare/tävling
Mikael Björkman, utbildning
Valter Olander, landslag
Andreas Howe, press och information (del av året)
Andreas medverkade i kommittén under en del av året och lämnade kommittén av personliga
orsaker. Vi tackar för den insats Andreas gjorde och hoppas att han fortsätter sitt arbete på
klubbnivå.
Fensimskommittén har inför år 2002 ombildats helt och jag vill passa på att tacka föregående
kommittémedlemmar för deras insats. Speciellt vill jag framföra ett tack till Niclas Lindh och
Johan Lampén som under många år ägnat sig åt fensimningen i Sverige.
Kommittén har under verksamhetsåret haft sex protokollförda möten.
Övergripande handlingsplan
Fensimskommitténs främsta mål är att arbeta för att fensimningen i Sverige skall kunna
utvecklas positivt. Det innebär att sporten breddas med fler aktiva klubbar och fler aktiva
fensimmare samtidigt som elitverksamheten utvecklas. För att bredda sporten måste den
också göras mer tillgänglig än idag.
För att detta skall kunna uppnås arbetar kommittén bla med följande:
• Skapa kontakter med föreningar både inom och utom SSDF.
• Motivera och hjälpa de klubbar som önskar starta och bedriva fensimsverksamhet.
• Skapa utvecklings och träningsmöjligheter bla i form av breddläger.
• Tillgodose klubbarnas utbildningsbehov och samordna utbildningen med avseende på
ledare, tränare och tävlingsfunktionärer.
• Bygga upp tävlingsverksamheten, samordna nationell och internationell tävlingskalender
samt söka arrangörer för nationella tävlingar.
• Planera landslagsverksamheten och hjälpa landslagsaktuella med respektive tränare till
bättre resultat.
• Bygga upp bra relationer med media, rapportera tävlingsresultat och positiva nyheter med
fensimsanknytning, bjuda in media till tävlingar samt arrangera presskonferenser m.m.
• Skapa kontakter med näringslivet och söka samarbetspartners för svensk fensimning.
Breddning
Under året har vi arbetat med sju presumtiva intressenter som visat intresse för
fensimverksamhet. Fensimskommittén har tillsammans med de aktiva klubbarna utarbetat ett
mentorprogram för att kunna erbjuda intresserade klubbar hjälp att starta fensimverksamhet.
Under hösten har introduktioner genomförts i Göteborg, Eskilstuna och på Gotland.
Tillsammans med simmare från DK Masen deltog vi i en uppvisning i öppet vatten i
strömpartären i Stockholm. Fensimskommittén har utarbetat en handlingsplan och satt upp
mål för arbetet med breddning inför 2003.
Utbildning
Kommittén har inlett arbete med att se över och omarbeta utbildningsmaterialet. Vi har
koncentrerat oss på att ta fram material för Fensim steg 1 och apparatsim eftersom det i första
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hand är de utbildningarna som det finns behov av. Under det gångna året har en steg 1 kurs
genomförts i Borlänge och en apparatkurs i Västerås. Deltagarna har varit från VF Oasen,
Malmö SDK samt DK Masen och DK Amöborna (Stockholm). Valter Olander och Mikael
Björkman höll i Steg 1 utbildningen och Pontus Olander och Mikael Björkman genomförde
utbildningen i apparatsim.
Tävling
Under hösten 2001 i samband med ombildandet av fensimskommitten beslutades att SM i
fensim snarast skulle återupptas. Vi konstaterade dock att tiden var för knapp för att kunna
genomföra ett SM redan 2002. Malmö SDK tillfrågades och accepterade att stå som arrangör
för det SM som skall genomföras den 26-27/4 2003. Under hösten har planeringsarbetet
påbörjats. Tävlingen har anpassats för att även nybörjare skall kunna delta och vi ser fram
emot att de som nyligen startat sin verksamhet skall komma till tävlingen för att etablera
kontakter och skaffa erfarenhet.
Landslag
Möjligheten att skapa ett landslag har varit mycket begränsad under året pga avsaknad av
tävlande bredd inom fensim i Sverige. Att skapa bredd genom att sprida fensim i flera av
landets klubbar har varit i fokus under året och måste prioriteras under flera år framåt. Vi har
dock haft landslagsrepresentation i liten skala vid två tillfällen under året.
Att bedriva verksamhet på elitnivå och göra satsning möjlig är nödvändigt inom alla idrotter
som inte vill förlora sina mest hängivna utövare vilka är viktiga förebilder för alla unga inom
sporten. De principer som används vid uttagning till landslag har varit följande: För Nordiska
mästerskap har målet varit att deltaga med så komplett laguppställning som möjligt, för
Europamästerskap och Världsmästerskap för både juniorer och seniorer har principen för
uttagning varit att de aktiva skall ha finalchans.
NM i Esbo, Finland den 6-7 april 2002
En trupp bestående av en juniorherre och sex damer varav fem juniorerdamer togs ut. Sex av
de aktiva i truppen var från VF Oasen och två från Malmö SDK. Sverige vann totalt tio
guldmedaljer. Anna Tjerngren vann två seniorguld och fyra juniorguld och Carolina Nordvall
vann fyra juniorguld. Sverige blev tredje lag efter Finland och Danmark, norska laget
bestående av en simmare kom på fjärde plats.
Junior-EM i Debica, Polen den 15-19 juli
Det svenska laget bestod av Anna Tjerngren och Carolina Nordvall, båda från VF Oasen.
Anna startade i fyra grenar och var i final på samtliga: 50 meter fensim - fjärde plats med
nordiskt rekord och svenskt juniorrekord, 100 meter fensim - sjätte plats med nordiskt rekord
och svenskt juniorrekord, 100 meter apparatsim - sjunde plats med svenskt rekord och
nordiskt juniorrekord, 50 meter längddyk - åttonde plats med svenskt och nordiskt rekord.
Carolina Nordvall lyckades bäst på 800 meter apparatsim med sjätte plats, svenskt
juniorrekord och nordiskt rekord för C-flickor.
Vid VM i Patras i Grekland hade Sverige inget deltagande. Det var det första VM i bassäng
utan svenskt deltagande. Vid långdistans-EM i Kecskemet i Ungern hade Sverige inte heller
något deltagande.
Robert Persson
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TEKNISKA KOMMITTÉN
Tekniska kommittén har under året fram till årsmötet 2002 bestått av:
Perhenrik Eriksson, ordförande
Jan Ekström
Sven-Olof Proos
Maria Öbrink
Därefter har kommittén bestått av:
Niklas de Verdier, ordförande
Bodil Jansson
Jan Ekström
Kommittén har haft sex kommittémöten varav tre telefonmöten.
Kommittén har under året främst arbetat med revidering av dykledarutbildningen, den
trestjärniga kursen och framtagning av kursmateriel för avancerad nitrox. Dessutom har
kommittén börjat titta på möjligheterna att ta fram en ny lärobok samt hur vi ska kunna ta in
nya kurser till Sverige.
Under året har 56 dykrapporter inkommit. Utredningsgruppen har under året arbetat med fyra
dödsolyckor och några andra allvarliga tillbud.
Under året har tre ansökningar inkommit till dumpningsfonden och två utbetalningar har
gjorts med totalt 1675 kronor. Dumpningsfonden disponerar för närvarde 46 354 kronor.
Examinatorerna har på kommitténs uppdrag examinerat sex instruktörskurser under året.
Revidering av material till dykkurser och instruktörskurser samt av Normer & Krav 2003 och
Dykpraxis har genomförts.
Under året har följande certifikat utfärdats:
1998
Trestjärniga instruktörer
0
Tvåstjärniga instruktörer
28
Enstjärniga instruktörer
41
Fyrstjärniga dykare
Trestjärniga dykare
Tvåstjärniga dykare
Enstjärniga dykare
Nitroxinstruktörer
Nitroxdykare

1999
0
28
26

2000
0
28
31

2001
6
21
27

2002
4
10
45

0
187
521
935

1
129
441
465

3
121
322
441

3
126
319
408

6
93
331
501

0
0

11
0

0
63

7
31

2
67

Eftersom kommittén har förnyats under året så har mycket arbete gått åt för att de nya
medlemmarna skulle få grepp om verksamheten. Detta har naturligtvis satt sina spår. Under
2003 räknar vi med att kommittén ska fungera normalt igen och huvudsatsningarna kommer
då att ligga på revidering av instruktörskurser samt den nya läroboken.
Niklas de Verdier
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FRIDYKNINGSKOMMITTÉN
Fridykningskommittén har under året bestått av:
Jonas Westberg, ordförande
Anne-Marie Liehl
Fredrik Sundström
Gustav Leijon
Gustaf Ektröm
Martin Paninder (fram till november)
Linda Nilsson (efter november)
Fridykningskommittén har haft fyra kommittémöten. Mötena har, om möjligt, varit förlagda i
samband med andra aktiviteter för att få ner resekostnader etc. Ett av mötena har varit ett mer
arbetsinriktat möte och övriga möten av mer beslutskaraktär.
Under året har en distriktsungdomsledarträff genomförts. Distriktsungdomsledarträffen var i
Stockholm med nio deltagande. Träffen behandlade utbildning och ledarskap. Hur aktiviteter
och tävlingar idag bedrivs i distrikten och hur detta löses ekonomiskt diskuterades också.
Under sommaren skickades en remiss ut med de nya utomhusfridykarcertifikaten i tre steg.
Kommittén fick här lite varierande respons, men det mesta var positivt. Responsen
behandlades av kommittén och på fridykarriksdagen (FRIKS) presenterades ett färdigt
material. FRIKS 2002 hölls i Haninge söder om Stockholm och behandlade dopning och
apnea samt de nya utomhuscertifikaten. Kommitténs nya hemsida diskuterades också. FRIKS
hade ca 70 deltagare och det är mer än tidigare år. Kommittén ser det som mycket positivt då
medlemmarna fortbildar sig kontinuerligt.
Hemsida har modifierats mycket under året. Numera finns det mängder av matnyttig
information utlagda på kommitténs sidor på www.ssdf.se. Det är Fredrik Sundström som
fungerat som kommitténs webmaster och han har gjort ett mycket bra jobb.
Några pågående projekt har avslutats inom ramen för utbildningen för fridykarinstruktörer
steg 3. Några av dessa projekt var en fridykarteknisk handbok och övningsbank. I samband
med att dessa projekt har blivit klara så har även nya fridykarinstruktörer steg 3 certifierats.
Ett samarbete med Bonnier Carlsens bokförlag angående en fridykarbok för de yngre eleverna
diskuteras. Ännu är inget bestämt, diskussionerna fortgår under 2003.
I Sverige har under 2002 utbildats 147 nya instruktörer och 706 nya fridykare.
Jonas Westberg
Tiokampanjen 2002 (2001-11-13 – 2002-11-18)
Viking fridykare - 8
Fridykare Steg 3 - 27
Fridykare Steg 2 - 113
Fridykare Steg 1 - 386
Totalt - 534
Fridykarinstruktör Steg 3 - 6
Fridykarinstruktör Steg 2 - 40
Fridykarinstruktör Steg 1 - 77
Totalt - 123

48 Jönköpings DK
43 Enångers SDK
42 The Frogs SDK
35 DK Örebrogrodorna
32 DK Kalmarsund
27 DK Putan
25 Götaverkens SDK
25 Storumans SDK
23 Märsta SDK
20 Tranås VattenSport Club
19 DK Juniordykarna
16 DK Masen

16 Malmö SDK
15 DK Pocket Divers
15 DK Delfinen
15 Strängnäs SDK
14 Eskilstuna SDK Nautic
11 Y-town Diving Team
10 DK Aquatic
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UV-RUGBYKOMMITTÉN
UV-Rugby kommittén har under året bestått av:
Manuel Tito de Morais, ordförande
Hans Johansson, grenledare domare
Christian Hedlund, grenledare herr
Helena Wilhelmsson, grenledare dam
Johan Gårdmo, grenledare ungdom (avgick efter del av året)
Stefan Wivegg, grenledare ungdom (ersättare för Johan Gårdmo)
Jim Nilsson, grenledare serie (avgick efter del av året)
Fredrik Åström, grenledare serie (ersättare för Jim Nilsson)
Ingvar Josefsson, grenledare bredd
Kommittén har under året haft två protokollförda möten.
Senior NM i Hillerød, Danmark
Herr
Dam
Guld
Finland
Norge
Silver Danmark
Sverige
Brons Sverige
Finland
Fyra
Norge
SM-slutspel i Malmö den 19-21 april
SM Herr
SM Dam
Guld
Malmö-Triton Musslorna
Silver Linköping
Felix Flix
Brons DIB
Carlskrona
Fyra
Telge PB
Seriegrenen
Malmö Triton vann elitserien och SM guld. På damsidan vann Felix Flix damserien. Det
spelades inget kval till elitserien. I division 1 östra vann Näcken, division 1 västra vann Felix
B och division 1 södra vann Växjö. I norr har ingen serie spelats 2001/2002.
Inofficiellt herr EM för OldBoys i Göteborg
Guld
Tyskland
Silver Sverige
Brons Danmark
Fyra
Finland
Junior NM i Karlskrona den 16 november
Guld
Finland
Silver Sverige
Brons Norge
ÄJSM i Växjö den 14 december
Guld
Norrtälje
Silver Växjö
Brons Malmö-Triton
Fyra
Felix
Femma Karlskrona
Sexa
Gotland
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YJSM i Växjö den 15 december
Guld
Norrtälje
Silver Växjö
Brons Gotland
Breddgrenen
Två breddläger har genomförts under året och ett antal UV-rugbyförfrågningar har hanterats.
Domargrenen
Utöver det vanliga ansvaret att ta ut domare till serierna och SM har följande domare dömt
internationellt:
NM - Sten-Åke Sundkvist och Mattias Tufvesson
JNM - Kajsa Lindman och Manuel Tito de Morais
OldBoys EM - Rainer Hausdorf.
En regel- och domarkurs i Göteborg har genomförts av Kajsa Lindman och Manuel Tito de
Morais.
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FÖRBUNDETS EKONOMISKA STÄLLNING I SAMMANDRAG
2002

2001

5 112 329
-229 334
3 (0)
13276

5 054 372
-1 318 954
3 (0)
13216

2002

2001

NOT
1

5 112 329

5 054 372

2

-732 780
-3 376 466
-1 167 126

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

-62 023
-25 869

-64 128

-5 364 264

-6 420 125

-251 935

-1 365 753

24 404
-1 803

47 481
-682

Resultat efter finansiella poster

-229 334

-1 318 954

ÅRETS RESULTAT

-229 334

-1 318 954

Nettoomsättning
Resultat efter finansnetto
Antal anställda (varav män)
Antal medlemmar
RESULTATRÄKNING
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Utrangering

Rörelseresultat

3

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader
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BALANSRÄKNING

2002

2001

80 530

65 996

80 530

65 996

759 194

832 268

53 988
25 000
224 786
303 774

51 524
86 572
218 668
356 764

325 264

759 965

Summa omsättningstillgångar

1 388 232

1 948 997

SUMMA TILLGÅNGAR

1 468 762

2 014 993

924 807
-229 334
695 473

2 243 761
-1 318 954
924 807

56 271

57 246

481 326
83 616
152 076

372 999
409 782
250 159

717 018

1 032 940

1 468 762

2 014 993

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

NOT

4

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Handelsvaror

5

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader
Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6

26
Svenska Sportdykarförbundets förbundsmöteshandlingar 2003

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

RESULTATRÄKNING

NOT
1

Intäkter
Serie- och deltagaravgifter
Licenser
Kurs- och lägeravgifter
Reklam- och annonsintäkter
Certifikat
Instruktörs- och dykledarskap
Försäljning förlag
Prenumeration Sportdykaren
Medlemsavgifter
Övriga intäkter
Statliga bidrag
Övriga bidrag
Personaldator

2002
8
2
72
91
165
6
777
7
2005
153
1766
58
2

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

SUMMA INTÄKTER

5112

5054

Kostnader
Tävling/match/träning
Förlag
Lokalhyra
Övriga hyror
Data/Inventarier
Kommittéer
Reklam & PR
Medlemsförsäkringar
Personal
Förvaltningskostnader
Administration
Övriga föreningskostnader
Utrangering

222
512
185
80
144
805
683
259
1167
44
530
707
26

754
630
276
9
143
1188
489
256
1598
86
495
496
0

SUMMA KOSTNADER

5364

6420

Resultat före finansiella poster
Räntenetto

-252
23

-1366
47

Årets resultat

-229

-1319
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ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNAD

NOT
2

Löner, ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar till anställda
Pensionskostnader till anställda
Övriga sociala kostnader

AVSKRIVNINGAR

2002
799 464
19 757
315 059

2001
955 484
216 927
364 730

1 134 280

1 537 141

NOT
3

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

33%

INVENTARIER

NOT
4

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utrangering

409 978
102 426
-25 869

321 511
88 467

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

486 535

409 978

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan

-343 982
-62 023

-279 854
-64 128

Utg. ackumulerade avskrivningar enligt plan

-406 005

-343 982

80 530

65 996

Utgående planenligt restvärde

VARULAGER

NOT
5

Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet, enligt först-in-först-utprincipen, och det verkliga värdet. Det verkliga värdet har därvid beräknats till
nettoförsäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad.
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
Belopp vid årets ingång
Disposition av föregående års resultat
Årets resultat
Belopp vid årets resultat

NOT
6
Balanserat resultat

Årets resultat

-2 243 760
1 318 954

1 318 954
-1 318 954
-229 334
-229 334

-924 806

Kommentar gällande resultat 2002
Verksamheten inleddes i januari 2002 med att försöka få ordning på förbundets ekonomiska
status eftersom detta misskötts under tidigare år. Vi hade inte en klar bild av var vi var ur
ekonomiskt perspektiv. Vi arbetade fram en budget utifrån de svaga underlag som fanns. Vi
konstaterade att 2001 hade gått med förlust för förbundet med 1 318 954 kronor.
Med stort engagemang och rejäl arbetsinsats inom ekonomi och personal har vi nu fått
förbundets ekonomi i bättre balans och vi har nu tre bra anställda personer. Vi har ett kansli
som fungerar bättre än på många år och vi ser fram emot att nu kunna satsa mer på de
prioriterade områdena utbildning, instruktörer och marknadsföring i syfte att skapa fler
medlemmar.
Stockholm den 19 februari 2003

Gunnar Nihlén

Mattias Morin

Laine Lundkvist

Thomas Edström

Perhenrik Eriksson

Claes-Göran Morén

Arne Cronvall
REVISORSPÅTECKNING
Stockholm den

2003

Vår revisionsberättelse har avgivits

Magnus Hamberg
Auktoriserad revisor
Utsedd av SSDF

Ulf Egenäs
Auktoriserad revisor
Utsedd av RF
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SPECIFIKATION AV RESULTAT 2002 SAMT JÄMFÖRELSE MED BUDGET
UTFALL
Statliga bidrag
Medlemsavgifter
Förlag
Certifikat
Personal
Försäkringar
Centralt
Marknadsföring
IT och Hemsida
Sportdykaren
Internationella
Dykkommittén
Fensimskommittén
Tekniska kommittén
Fridykningskommittén
UV-Rugby
Projekt Vrak
Årets resultat

BUDGET AVVIKELSE

1766
2005
777
165
-1167
-259
-1731
-118
-169
-803
-40
-77
-47
-17
-132
-366
-16

1730
1840
900
100
-1000
-260
-1420
-130
-112
-693
-95
-119
-95
-125
-115
-382
-24

36
165
-123
65
-167
1
-311
12
-57
-110
55
42
48
108
-17
-16
8

-229

0

-261
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SVENSKA SPORTDYKARFÖRBUNDETS EKONOMISKA PLAN 2003
Resultat
2002

Budget
2003

Serie- och deltagaravgifter
Licenser
Kurs- och lägeravgifter
Reklam- och annonsintäkter
Certifikat
Instruktörs- och dykledarskap
Försäljning förlag
Prenumeration Sportdykaren
Medlemsavgifter
Övriga intäkter
Statliga bidrag
Övriga bidrag
Personaldator

8
2
72
91
165
6
777
7
2005
153
1766
58
2

282
95
50
380
160
30
980
5
2125
25
1760
0
0

SUMMA INTÄKTER

5112

5892

Kostnader
Tävling/match/träning
Förlag
Lokalhyra
Övriga hyror
Data/Inventarier
Kommittéer
Reklam & PR
Medlemsförsäkringar
Personal
Förvaltningskostnader
Administration
Övriga föreningskostnader
Utrangering

222
512
185
80
144
805
683
259
1167
44
530
707
26

378
590
222
151
49
1500
618
280
1159
72
605
268
0

SUMMA KOSTNADER

5364

5892

Resultat före finansiella poster
Räntenetto

-252
23

0

Årets resultat

-229

0

Intäkter
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VERKSAMHETSPLAN FÖR 2003/2004
Styrelsen föreslår att vi fokuserar på följande:
• att följa upp de beslut som förbundsmötet tar.
• att ta initiativ direkt riktade för att få fler medlemmar/föreningar/dykskolor.
• att få förbundets ekonomi i balans.
• att arbeta fram bra utbildningsmaterial.
• att utveckla det nordiska samarbetet och utveckla den internationella relationen inom
CMAS.
SSDFs målsättningar i ett längre perspektiv
Vi skall:
Ha nöjda medlemmar.
Ha ett fungerande kansli med ekonomi och administration.
Öka antalet medlemmar till 20 000.
Ha bra utbildningar och bra utbildningsmaterial.

•
•
•
•

SSDFs vision:
Svenska Sportdykarförbundet skall vara det naturliga valet för alla som är intresserade av
sportdykning.
Våra medlemmar och föreningar ska känna aktivt stöd, säkerhet och professionalism i
Svenska Sportdykarförbundet.
SSDFs mål:
SSDF ska ha attraktiva utbildningar.
SSDF ska ha fler aktiva instruktörer.
Det ska vara enkelt och kul att driva en förening inom SSDF.
SSDFs varumärke och verksamhet ska förekomma och presenteras i alla sammanhang där
vi bör synas.
• SSDF ska erbjuda medlemmarna ett gediget utbud av fördelar och tjänster som gör det
attraktivt att vara medlem.
• SSDF ska öka bredden på ungdoms- och tävlingsverksamheterna.
•
•
•
•

SSDFs viktigaste målgrupper (ei i prioriteringsordning):
• Ungdomar.
• Instruktörer, funktionärer och ledare.
• Klubbarna och distrikten.
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MOTION 1
Från Västkustens SDF: Motionen föreslår att granskningsnämnden avskaffas och med
anledning därav även justera SSDF:s stadgar.
Med anledning av Västkustens Sportdykarförbunds motion yrkar Svenska
Sportdykarförbundet bifall till motionen.
Märk att granskningen av förbundsstyrelsen och kommittéer inte upphör. Den görs
fortfarande av revisorerna.
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Nuvarande lydelse

Ny lydelse

4 Kap Revisorer och Granskningsnämnd

4 Kap Revisorer och Granskningsnämnd

1 § Granskningsnämnden
1 § slopas i sin helhet. Göromålen överlåts till revisorerna.
Den enligt 2 kap 5 § 13 valda granskningsnämnd skall bestå
av ordförande och två övriga ledamöter samt den enligt 2 kap
5 § 14 valda revisorn. Antalet övriga ledamöter skall vara lika
fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper skall vara
representerade.
Granskningsnämnden utser inom sig sekreterare.
Granskningsnämnden sammanträder på kallelse av
ordföranden.
Granskningsnämnden skall
•
Följa och granska förbundsstyrelsen och
förbundsstyrelsen direkt underställda organs
verksamhet, bl. a. Genom att ta del av protokoll,
verksamhets- och förvaltningsberättelser,
•
Till förbundsstyrelsen framföra de synpunkter och
erinringar som nämnden finner påkallade,
•
Till förbundsmötet avge en sammantagen
granskningsrapport över vad som framkommit. Senast 3
veckor före förbundsmötet skall rapporten överlämnas
till förbundsstyrelsen som har att med eget yttrande
tillställa förbundsmötet rapporten.
2 Kap Förbundsmöte

2 Kap Förbundsmöte

5 § Beslutsmässighet samt yttrande- och förslagsrätt

5 § Beslutsmässighet samt yttrande- och förslagsrätt

…

…

Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmötet tillkommer,
förutom ombuden, förbundsstyrelsens ledamöter, den som
enligt styrelsebeslut skall ha sådan rätt, revisorerna,
granskningsnämnden, ordförande i förbundets kommittéer
och motionär i vad avser egen motion.

Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmötet tillkommer,
förutom ombuden, förbundsstyrelsens ledamöter, den som
enligt styrelsebeslut skall ha sådan rätt, revisorerna,
ordförande i förbundets kommittéer och motionär i vad avser
egen motion.

…
…
6 § Ärenden vid förbundsmötet

6 § Ärenden vid förbundsmötet

…
7.
behandling av verksamhets- och
förvaltningsberättelser,
…
c)
granskningsnämndens rapport, och
…

…
7.
behandling av verksamhets- och
förvaltningsberättelser,
…
c)
delpunkten slopas
…

13.

13.

val av ordförande och två övriga ledamöter i
granskningsnämnden för tid av ett år, med uppgift
att tillsammans med den under punkt 14 valda
revisorn granska verksamhet, räkenskaper och
förvaltning enligt 4 kap 1 §.

7 § Valbarhet
…
Ledamot av förbundsstyrelsen eller kommitté är inte valbar
som revisor, revisorssuppleant eller ledamot i
granskningsnämnden.

punkten slopas

7 § Valbarhet
…
Ledamot av förbundsstyrelsen eller kommitté är inte valbar
som revisor eller revisorssuppleant.

Omnumreringar av stadgarna görs även med hänsyn till slopade stycken.
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FÖRENINGS- OCH MEDLEMSAVGIFTER 2004
Styrelsen föreslår att förbundsmötet fastställer förenings- och medlemsavgifter för 2004 enligt
nedan, vilket innebär en höjning med ca 5 %.
Kategori
Förening
Senior
Junior
Familjesenior
Familjejunior

Avgift 2003
600
200 (from 1/10 150)
100
100
0

Avgift 2004
630
210 (from 1/10 155)
105
105
0
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL SSDFs FÖRBUNDSMÖTE 2003
Funktion

Namn

Distrikt

Mandattid

SSDFs styrelse
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Gunnar Nihlén
Marie Thörnfeldt
Kajsa Lindman
Mattias Morin
Marita Bergquist
Arne Cronvall

Västmanland
Gotland
Stockholm
Södermanland
Blekinge
Närke

Omval 1 år
Nyval 2 år
Nyval 2 år
Omval 2 år
Nyval 1 år
Omval 1 år

Blekinge
Dalarna
Västmanland

Omval 1 år
Nyval 1 år
Omval 1 år

Granskningsnämnden
Sammankallande Patrik Sjöstedt
Ledamot
Ulrika Lindsköld
Ledamot
Monica Norman

Revisor och revisorssuppleant
Revisor
Rickard Nygren
Osborne Johnsons Revisionsbyrå
Revisorssuppleant Thomas Gustavsson Osborne Johnsons Revisionsbyrå
Justeringsmän tillika rösträknare
Justeringsman
Michael Gruvberg
Justeringsman
Kurt Andersson

Stockholm
Östergötland

Mötesledning
Mötesordförande
Mötessekreterare

Svenska Boxningsförbundet
Norrbotten

Tommy Torstenson
Åsa Boström

Nyval 1 år
Nyval 1 år

Valberedning (förbundsmötet, inte valberedningen föreslår dessa poster), avgående:
Ordförande
Hans Nilsson
Närke
1 år
Ledamot
Åsa Boström
Norrbotten
2 år
Ledamot
Peter Berquist
Blekinge
2 år

36
Svenska Sportdykarförbundets förbundsmöteshandlingar 2003

