HANDLINGAR TILL FÖRBUNDSMÖTET 2004
Plats:
Tid:

Scandic Continental, Stockholm
Lördagen den 24 april 2004

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 2004 (utom delegater)

10

Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse 2003

11-29

Ekonomisk plan

30

Verksamhetsplan, Strategi och handlingsplan

31

Motioner

32-36

Förenings- och medlemsavgifter

37

SSDFs stadgar finns tillgängliga i möteslokalen.
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VÄGBESKRIVNING
Scandic Continental, Stockholm
Klara Vattugränd 4
Telefon 08-517 342 00

Hotellet ligger mitt i Stockholm city. Från centralstationen är det ca två minuters gångväg rakt
över gatan. Hotellentrén är på Klara Vattugränd på höger sida av byggnaden.
Närmaste flygplats: Arlanda
Närmaste tåg/pendeltåg: Centralstationen
Närmaste tunnelbana: T-centralen
Närmaste busstation: Cityterminalen
För reseanvisningar bil: Se hotellets hemsida www.scandic-hotels.se/continentalstockholm
(klicka på Vägbeskrivning och turistinformation).
Parkering: Kontakta receptionen om du vill parkera i hotellets garage. Kostnad 50
kronor/timme, 200 kronor för hela dagen eller 280 kronor per natt. Det finns även andra
parkeringshus i närheten.
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RESEANVISNINGAR
Ersättning utgår för resa med billigaste alternativ.
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 88 02. I vissa fall kan
alternativet övernattning och hemresa dagen efter vara billigare än att flyga hem samma dag.
Tåg och flygresor ska bokas hos Big Travel, Micke Persson telefon 0457-45 54 05 eller e-post
micke.persson@bigtravel.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 onsdagen den
5 maj 2004 för att ersättning ska utgå.
Om du ej kan komma samma dag eller har några frågor angående resa kontakta Lena
Holmbring telefon 08-605 88 02 eller e-post lena.holmbring@ssdf.se.
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FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA
1.

Mötets öppnande, utdelning av utmärkelser.

2.

Fastställande av röstlängd för förbundsmötet på grundval av den utav
förbundsstyrelsen upprättade röstlängden.

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 mötesordföranden 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)
revisorernas berättelse för samma tid.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning.

10.

Behandling av styrelsen förslag och av motioner som SDF-styrelse eller röstberättigad
medlemsförening senast den 31 december 2003 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)
b)

14.

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

15.

a)
b)

16.

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

17.

Antagande av officiellt kungörelseorgan.

18.

Mötets avslutande.

Val av tre övriga styrelseledamöter för en tid av två år.
Val av 2 suppleanter för en tid av ett år.

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

5
Svenska Sportdykarförbundets förbundsmöteshandlingar 2004

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 2004
Antal röstberättigade
medlemmar

Antal röster

Blekinge

289

2

Dalarna

563

3

Gävleborg

258

2

Jämtland/Härjedalen

66

1

Norrbotten

272

2

Närke

468

3

Skåne

1572

5

Småland

1038

5

Stockholm

1343

5

Södermanland

587

3

Uppland

389

2

Värmland

412

2

Västerbotten

259

2

Västergötland

569

3

Västernorrland

141

1

Västkusten

792

4

Västmanland

458

3

Östergötland

315

2

Summa

9791

50

Specialdistriktsförbund

Röstlängden avser tiden 1/1 2004 – 31/12 2004.
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 2004
SPECIALDISTRIKTSFÖRBUND

OMBUD

ANTAL
RÖSTER AVPRICK

Blekinge (2)

Dalarna (3)

Gävleborg (2)

Jämtland/Härjedalen (1)
Norrbotten (2)

Närke (3)

Skåne (5)

Småland (5)
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Stockholm (5)

Södermanland (3)

Uppland (2)

Värmland (2)

Västerbotten (2)

Västergötland (3)

Västernorrland (1)
Västkusten (4)

Västmanland (3)

Östergötland (2)

SUMMA
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DELTAGARE FÖRBUNDSMÖTET 2004 (UTOM DELEGATER)
Förbundsstyrelsen
Gunnar Nihlén
Mattias Morin
Laine Lundkvist
Perhenrik Eriksson
Kajsa Lindman
Marie Thörnfeldt
Arne Cronvall
Sören-Erik Sörensen, adjungerad
Marita Bergquist

Kommittéordförande
Niklas de Verdier, Tekniska kommittén
Kjell Westberg, Dykkommittén
Robert Persson, Fensimskommittén
Linda Nilsson, Fridykningskommittén
Fredrik Åström, UV-rugbykommittén
Thomas Edström, Internationella kommittén

Revisor
Rickard Nygren

Övriga
Hans Örnhagen, förbundsläkare
Kristina Nilsson, förbundsläkare
Richard Bauhn, förbundsjurist
Jan Olofsson, mötesordförande

Granskningsnämden
Monica Norman
Patrik Sjöstedt
Ulrica Lindsköld

Kansli
Johanna Ekström
Lena Holmbring
Camilla Aresén

Valberedning
Michael Gruvberg
Eva Lundström
Lisa Mastvik
Classe Morén
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SVENSKA SPORTDYKARFÖRBUNDET
Organisationsnummer 802003-1723
ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003
Styrelsen för Svenska Sportdykarförbundet avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret
2003.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
SSDFs styrelse har haft 6 protokollförda styrelsemöten samt 6 VU-möten under
verksamhetsåret.
Verksamhetsåret inleddes med att bekräfta den vision och de mål som vi satte upp 2001. Vi
beslöt att fortsätta att arbeta efter dessa målsättningar med bl. a fokus på marknadsföring och
utbildning för att få fler medlemmar.
Vi visste också att vi under året hade viktiga händelser för förbundet såsom;
• UV-rugby VM i Danmark.
• Viktiga internationella tävlingar i fensimning.
• Fråga om kansliets flytt, då hyresavtalet i Idrottens hus gick ut 2003.
• Internationella möten.
• Fråga om förändring av försäkringen.
Vi beslöt att ta fram affischer som komplement till broschyren om SSDFs verksamhet. Dessa
finns nu upptryckta på kansliet för att användas vid rekryteringen av nya medlemmar.
I vår vision och våra mål har vi beslutat att prioritera utbildningen. Därför beslöts att satsa på
en ny utbildningsbok. Detta har gjorts på sådant sätt att vi billigast möjligt har anlitat
ungdomar som skriver och illustrerar. Vi har tecknat avtal med dem att SSDF äger
rättigheterna och kan sälja dessa till andra länder. Denna investering (ca 350 000 kronor under
2003) kommer att vara betydelsefull för SSDFs framtid. Vi investerar nu för att ha ett bra
utbildningsmaterial eftersom detta har efterfrågats. Både Norge och Danmark har visat
intresse för att köpa rättigheterna och vi kan därför räkna med intäkter från detta. Boken med
tillhörande illustrationer beräknas vara färdig i april-maj 2004.
Flera insatser har gjorts för att öka trivseln hos personalen. Möten med dialog om
arbetsformer och ansvar har genomförts liksom andra positiva insatser. Personalen har själva
letat nya lokaler och föreslog den lösning som nu gäller. Personalen har också föreslagit inköp
av nya möbler och annan utrustning och styrelsen har godkänt denna investering. I och med
denna flytt till bättre lokaler så minskar den totala kostnaden för kansliet med ca 10-15 %.
SSDF har investerat ca 180 000 kronor i samband med flytten.
SSDF har deltagit i fler möten internationellt de senaste åren. En ökad samordning och
samsyn kan ses i det nordiska samarbetet. Styrelsen har sett det som viktigt att delta i den
internationella dialogen och beslutsprocessen.
Styrelsen har prioriterat att få en bättre försäkring för förbundets medlemmar. Folksam är
ensam om att teckna försäkringar (i Sverige) för oss. Därför har vår förhandlingsstyrka varit
begränsad, men vi anser att vi ändå fått igenom avsevärda förbättringar såsom:
• Ökad internationell omfattning av försäkringen.
• Bättre ekonomiskt skydd.
• Tydlighet om avtalsåret.
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SSDF har också haft stora idrottsliga framgångar under 2003 inom UV-rugbyn och
fensimningen.
Med dessa aktiviteter så anser styrelsen att vi har haft ett framgångsrikt sportsligt år
internationellt. Vi anser också att med de insatser som gjorts inom marknadsföring och
utbildningsmaterial så finns förutsättningar för att utveckla medlemsantalet.
Vi tackar för förtroendet 2003 och önskar en ny styrelse lycka till i arbetet med att utveckla
SSDF.
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). 229 föreningar 2003 varav 16 vilande föreningar, totalt
213 aktiva föreningar med tillsammans 12183 medlemmar är anslutna till förbundet.
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FÖRBUNDSMÖTET 2003
Det ordinarie förbundsmötet hölls den 6 april 2003 på Scandic Hotell, Järva Krog utanför
Stockholm. Till ordförande utsågs Tommy Torstensson. Styrelsen hade till detta
förbundsmöte inte lagt några förslag. En motion hade inkommit från Västkustens SDF
gällande avskaffande av granskningsnämnden. Mötet biföll styrelsens yrkande på bifall.
Styrelsens förslag om avgifter bifölls av mötet vilket resulterade i en höjning av medlemsoch föreningsavgifterna för 2004.
STYRELSEN
Vid förbundsmötet avgick Thomas Edström och Classe Morén.
Efter förbundsmötet har styrelsen haft följande sammansättning och huvuduppgifter:
Gunnar Nihlén, förbunds- och styrelseordförande, VU-ordförande, ekonomi, strategi och
handlingsplan, RF, Internationella kommittén (kontaktman), ansvarig utgivare Sportdykaren.
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Laine Lundkvist, vice ordförande, VU, marknadsföring, Kansli/personal, kontaktman SDF:
Västkusten.
Mattias Morin, VU, försäkringar, IT, hemsida, Fensimskommittén (kontaktman), kontaktman
SDF: Gävleborg, Västmanland och Östergötland.
Perhenrik Eriksson, Kansli/personal, Tekniska kommittén (kontaktman).
Marie Thörnfeldt, Fridykningskommittén (kontaktman), kontaktman SDF: Västergötland.
Kajsa Lindman, UV-rugbykommittén (kontaktman), kontaktman SDF: Stockholm,
Södermanland, Uppland.
Arne Cronvall, stadgar, Dykkomittén (kontaktman), kontaktman SDF: Dalarna, Närke,
Värmland.
Marita Bergquist, kontaktman SDF: Blekinge, Skåne, Småland.
Sören-Erik Sörensen (adjungerad), kontaktman SDF: Jämtland/Härjedalen, Norrbotten,
Västerbotten, Västernorrland.
ÖVRIGA ORGAN
Revisorer: Rickard Nygren och Thomas Gustavsson som suppleant samt Jonas Gran utsedd
av RF.
Granskningsnämnd: Monica Norman sammankallande, Ulrica Lindsköld och Patrik Sjöstedt.
Förbundsjurist: Richard Bauhn.
Förbundsläkare: Hans Örnhagen och Kristina Nilsson.
Valberedning: Michael Gruvberg sammankallande, Eva Lundström, Lisa Mastvik, Sören-Erik
Sörensen och Classe Morén.
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
Camilla Aresén, posthantering, certifikat och medlemsregister, tävling, hemsida
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.
UTMÄRKELSER
Förbundets förtjänsttecken för värdefulla insatser inom sportdykning har under året tilldelats
följande:
SSDFs förtjänsttecken i guld
96
Ejler Plato
97
Arne Samuelsson
SSDFs förtjänsttecken i brons
136
Johan Gårdmo
137
Ulrika Lennartsson
138
Björn Stridh
139
Per Ingevald
140
Berit Ingevald
141
Christer Lundman
142
Tomas Woltze
143
Ulf Lennartsson

Ängelholms SDK
Ängelholms SDK

DIB Carlskrona
Sollentuna SDK
Sollentuna SDK
Sollentuna SDK
Sollentuna SDK
Sollentuna SDK
Sollentuna SDK
Sollentuna SDK
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER KOMMITTÉER
INTERNATIONELLA KOMMITTÉN
Internationella kommittén har under året bestått av:
Thomas Edström, ordförande
Gunnar Järvholm
Magnus Lejhall (del av verksamhetsåret)
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.
CMAS årsmöte (GA) hölls på ön Sanya i Kina i november. Sverige representerades av
Mattias Morin (SSDFs styrelse) och Gunnar Järvholm (CMAS styrelse). Huvudtema för
årsmötet var stadgeförändringar. De nordiska länderna hade tillsammans med Irland och
England samarbetat i ett antal frågor och nådde därför stora framgångar i de diskussioner och
val som genomfördes. En utförlig rapport har lämnats till styrelsen och kommittéerna.
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 SSDFs representant i EUF.
Jonas Andersson, medlem i UV-rugbykommissionen.
C.M.A.S. - Confederation Mondiale des Activités Subaquatique.
CMAS har utvecklat sin hemsida som nu finns under adresen www.cmas.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 är i dag ca 108 förbund och ca 80 dive-centers. Philippe Mercier från
Monaco har varit koordinator för sportkommittéen och haft ett drygt arbete att samordna de
olika idrottsgrenarna och ordna arrangörer för våra mästerskap. Den nya
ungdomskommissionen under ledning av Anne-Brit Strupstad får allt större gehör för sitt
arbete. Ett internationellt fridykarläger äger rum i Danmark i slutet av juli 2004.
CMAS Tekniska kommitté kan i dag presentera standards för alla tekniska dykformer från
CMAS enstjärnig dykare till CMAS trestjärnig instruktör. Standards med
instruktörsanvisningar finns att erhålla på CD-rom.
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 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 representanter i respektive land. En
EUF-hemsida har skapats med adress www.euf.org.uk/. EUF har haft två möten under året.
Efter att under några år arbetat med att finna former för organisationen kan vi nu se resultat av
vårt arbete. CEN-gruppens arbete har givit eko i både dykvärlden och på EU-nivå.
Certificeringsbestämmelser finns nu för ”scuba diving” och för ”scuba diving training”.
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DYKKOMMITTÉN
Dykkommittén har under året bestått av:
Kjell Westberg, ordförande
Anders Vikdahl, marinarkeologiansvarig
Harald Fosshagen, marinbiologiansvarig och ansvarig för vattenmiljöbevakning
Lars Gustafsson, UV-fotoansvarig
Marinarkeologi
Under 2003 har kommittén bevakat Marinarkeologiska Sällskapets (MAS) konferens och i
övrigt ansvarat för samarbetet med MAS:s styrelse. Dessutom har kommittén medverkat i ett
MAS-projekt, ”Östersjöns välbevarade vrak – ett kulturarv för alla”, med syftet att utreda
nedbrytningsprocessen av skeppsvrak i Stockholms skärgård. SSDFs marinarkeologiansvarige
ingår också i ett marinarkeologiskt råd som Statens Maritima Museer har bildat. Dock har
inga möten ännu genomförts.
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 bägge motionerna ut på att vrak som är 50 år eller äldre ska omfattas av
Kulturminneslagen. Dessa motioner är ännu ej behandlade av riksdagen. Idag gäller 100årsregeln. Kommittén anser att det är viktigt att bevara skeppsvraken då de tillhör de främsta
dykmålen för förbundets medlemmar. Arbetet de närmaste åren kommer till stor del att ägnas
åt detta. I detta syfte har kommittén under 2003 deltagit på seminariet om ”Skyddet av förlista
vrak yngre än 100 år – Varför skydda – hur skydda?” på Sjöhistoriska museet i Stockholm.
Övriga inbjudna var myndigheter, museer, arkeologer, dykcharterarrangörer och
utbildningsorganisationer. SSDF var den enda utbildningsorganisation som var närvarande.
Dessutom har kommittén deltagit på ett av marinarkeologiska sällskapets arrangerat
Vrakseminarium på Vasamuseet. Även här gällde diskussionen om skyddet av våra vrak.
Dykkommittén har också deltagit som föreläsare på ett seminarium om vrakplundring på
SSHM. Seminariet var anordnat av SSHM och dykarna.nu och det handlade om vad vi dykare
kan göra för att komma tillrätta med vrakplundringen av våra vrak. Föreningen P2 har bildats
såsom en oberoende sammanslutning för dykare som vill värna våra vrak. Kommittén ska på
något sätt samarbete med P2 i framtiden. I dagsläget är det dock oklart hur. Man kan läsa mer
om deras aktivitet på www.vrakskydd.nu.
Rutilus är ett av EU:s ”Interreg-projekt” som ska drivas av Sjöhistoriska museet/Statens
maritima museer (SSHM/SMM). Projektet går ut på att myndigheter, sportdykare och
hembygdsföreningar ska samarbete kring ett marinarkeologisktprojekt. Kommittén har i detta
syfte träffat SMM. Nu har det dock hänt en hel del i projektorganisationen. Bl.a. har man
tillsatt en ny projektledare. Dessutom diskuterar man projektets framtida utformning. Om
SSDF ska vara en tänkbar aktör även fortsättningsvis får framtiden utvisa.
Kommittén har deltagit som föreläsare och fördragshållare i olika sammanhang och träffat
dykklubbar. Förutom detta har kommittén varit remissinstans, recenserat böcker, 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.
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Marinbiologi och Vattenmiljöbevakning
Årets arbete har främst varit inriktat på att blida ett kontaktnät inom Sverige och övriga
Skandinavien.
Kommittén har fortsatt arbetet med en översättning av boken ”Dyreliv i Havet”. Tyvärr så har
två förlag har ställt sig avvisande till en översättning då de anser att marknaden i Sverige är
för liten. Därför rekommenderas att medlemmarna köper den norska utgåvan istället.
Kommittén har diskuterat med bokförlaget om de kan ge rabatt på inköpspriset till SSDFs
medlemmar. I Sportdykaren fanns det en annons om försäljning av ”Dyreliv i havet”.
Kommittén har också påbörjat utvärderingen av utkastet till boken ”Djur i havet” gjord av
Anders Salesjö.
Kommittén har fört en dialog med Inge Lennmark angående ett nytt presentationsmaterial, i
Powerpointformat, som handlar Östersjön. Detta skall kunna fungera som ett komplement till
böckerna Kusthav och Sjö & älv. Eventuellt kan detta material användas som underlag till
kursmaterial för vetenskapliga certifikat. För detta ändamål ser kommittén även över vad det
finns för bilder inom SSDF som kan användas. Kommittén har också annonserat efter bilder
om marinbiologi i Sportdykaren. Bilderna ska lagras digitalt och kunna användas av
förbundet.
Arbetet med att förnya marinbiologiutbildningen har pågått under året. Kommittén har träffat
marinbiologer i detta syfte. Även diskussioner har förts med Vattenmiljögruppen om
samarbete med utbildningar. Ett studiematerial har tidigare lämnats till kommittén för
granskning. Kommittén har deltagit i en marinbiologiutbildning i Norge och hjälpt klubbar att
starta egna utbildningar. Dessutom planeras centrala kurser i marinbiologi. Kontakter har
tagits med Norska Sportdykarförbundet samt Finska sportdykarförbundet om samarbete runt
vetenskapliga certifikat och biologimaterial. Tillsammans planeras även instruktörskurser.
Årets vattenmiljöarbete och arbetet med Vattenmiljögruppen ligger på en låg nivå för
närvarande då Vattenmiljögruppen inte själva har så mycket aktiviteter. Dock har ett
samarbete startats med andra intressenter när det gäller bevakningen av de nationella
miljökvalitetsmålen. En rapport från Varbergs DK över arbete med ”Projekt Kattegatt” har
tagits fram. Den finns bl.a. på kansliet. I arbetet deltog även forskaren Bo Gustafsson.
Kommittén har verkat för att nya marinbiologiska böcker skall finnas på förbundets förlag,
recenserat böcker, varit remissinstans, besvarat frågor från medlemmar och andra samt träffat
representanter från Norge och Finland.
UV-foto
Svenska mästerskapet i undervattensfotografering arrangerades för 17:e året. I år hade
tävlingen flyttas till Lysekil och tävlingsdatum var 23-24 augusti. Aldrig tidigare har
tävlingen genomförts i så dåligt väder med västliga vindar upp till 25 m/s. Tävlingens bas var
Oxygene Dive & Adventure och med Falköpings SDK som arrangörsklubb. Som vanligt hade
Fuji Film fixat filmen och fotolabbet i Göteborg var RP Fotolabb. På grund av det svåra
vädret hölls tidigt på lördagen ett möte mellan deltagare och tävlingsledningen om hur
säkerheten kunde höjas. Efter 30 minuter enades de om att tävlingens skulle fortsätta, med
några små förändringar. Årets tävling hade samlat 23 deltagare i 20 dykpar. Tävlingstiden var
tre timmar i vattnet och uppdelat på två klasser: makro- samt normal/vidvinkelklass.
Makroklassen vanns av Sten Åkesson från SUPS i Stockholm, med Per Edberg från DK
Kraken som tvåa samt på tredje plats Anders Nygren även han från SUPS.
Normal/vidvinkelklassen vanns av Anders Salesjö från Scuba Doo SDK i Lysekil, tvåa
Mikael Eriksson SUPS samt på trejde plats Magnus Lundgren från Backscatter IFF i Malmö.
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När resultatet hade räknas samman utsågs Anders Salesjö till svensk mästare i den
sammanlagda tävlingen. Tvåa blev Per Edberg och trea Mikael Eriksson. Då årets tävling
summerades var det glädjande att se att det under de två senaste året har tillkommit 18 nya
deltagare. Detta ger en ljusare syn på framtiden för sporten och förhoppningar på nya svenska
framgångar internationellt.
Nordiska mästerskapet i undervattenfotografering arrangerades av Danmark och genomfördes
den 6-7 december i Lyngby, strax norr om Köpenhamn. Tävlingen är en inskickningstävling
och omfattar sex klasser med diabilder och en videofilmsklass. Tävlingsmaterialet har
deltagarna tagit i nordiska och tropiska vatten. Denna gång var det 25 deltagare som tävlade
med 247 bilder och två videofilmer. Tävlingen vanns av Sveriges Magnus Lundgren från
Malmö med norrmännen Espen Rekdal på andra och John Butler på tredje plats. Övriga
svenska placeringar var Anders Nygren från Stockholm på fjärde plats, 7:a Joakim Tenglin
(Karlskrona), 8:a Per Edberg (Göteborg), 11:a Henrik Jörnvall (Stockholm), 12:a Klas
Malmberg (Malmö), 13:e Mikael Eriksson (Stockholm), 15:e Fredrik Ehrenström, 16:e
Anders Bouvin (Stockholm), 17:e Alex Dawson från Stockholm. Svenskar utanför
poänglistorna var Magnus Pysander, Sten Åkesson samt Annelie Lövgren. Under årets sista
månader planerades ett möte med de nordiska förbundens UV-fotoansvariga. Det kommer att
genomföras under januari 2004.
Eftersom Sören Petersen (danska sportdykarförbundet) har gått CMAS fotokurs finns det
möjlighet att bjuda in honom till Sverige och hålla en fotokurs som ger CMAS fotocertifikat.
Dessa certifikat kommer, troligen, att finnas som krav att deltagarna har vid internationella
tävlingar inom CMAS. Kommittén har därför jobbat med att arrangera en kurs och att
framöver få fram en person i Sverige som är behörig att hålla dessa kurser.
UV-fotosektionen har även varit deltagare samt medarrangör vid Göteborgs
Undervattensfilmfestivale som gick på Haga Bion i Göteborg. Tyvärr var den samtidigt som
SSDFs årsmöte.
Artiklar om svenska mästerskapet i UV-foto har blivit publicerade i Sportdykaren. Kommittén
har även besvarat frågor från medlemmar rörande internationella tävlingar samt frågor om
kameror och videoutrustning. Kommittén har även erhållit mail frågor från svenska och
utländska dykare om dykning i vårt närområde samt övriga världen. Vidare så har kommittén
bevakat föreläsningar, bevakat utvecklingen av fotoutrustningar och servat andra kommittéer
med fotomaterial.
CMAS vetenskapliga certifikat
Kommittén har under flera år arbetet med införandet av CMAS vetenskapliga certifikat i
landet. Under de senaste åren har detta varit ett samarbete mellan tekniska kommittén,
internationella kommittén och dykkomittén. Tyvärr har arbetsformerna varit minst sagt
otydliga. Under 2002 valde internationella kommittén ut deltagare för marinbiologi samt
marinarkeologi vilka fick gå en CMAS instruktörskurs för att kunna genomföra
instruktörsutbildningar i Sverige. Under år 2003 har formerna för samarbetet tydliggjorts
genom att styrelsen har beslutat att dykkommittén skall handha frågan. Inom kommittén har
Harald Fosshagen utsetts såsom ansvarig.
Kommittén har därmed startat arbetet med att organisera upp arbetet. Detta innebär bl.a. att
fler skall utbildas till instruktörer, att nationella regler utarbetas och att kursmaterial skall
utarbetas. Ett samarbete har inletts med Norge och Finlands Sportdykarförbund. Detta för att
minska kostnaderna vid uppbyggnaden av den organisation som erfordras.
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De vetenskapliga certifikat som i först hand är intressanta att införa är de inom
marinarkeologi och marinbiologi. Det finns två versioner av de vetenskapliga certifikaten. En
variant för sportdykare och en för vetenskapsmän. Dessutom finns det två nivåer på
certifikaten och det finns även instruktörscertifikat.
Övrigt
Kommittén har också bidragit med ett antal artiklar i Sportdykaren, med material på
förbundets hemsida, svarat på ett antal skrivelser från medlemmar och från andra personer.
Dessutom har kommittén verkat såsom sakkunniga och remissinstans i frågor såsom
ekoturism, dykförbud, dykaktiviteter, försäkringar samt landslagskläder. Kommittén har
deltagit på ett antal mässor, konferenser, möten och träffar för att informera om förbundets
arbete.
Under året har kommittén hållit sex möten.
FENSIMSKOMMITTÉN
Fensimskommittén har under året bestått av:
Robert Persson, ordförande
Lars-Olov Tjerngren, sekreterare/tävling
Mikael Björkman, utbildning
Valter Olander, landslag
Johan Lampén, motion/långdistanssimning
Kommittén har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda möten.
Johan Lampén har under året anslutits till fensimskommittén, vilket vi är mycket glada för.
Johan har lång erfarenhet från såväl fensiming som arbete på kansliet. Johan har själv varit
aktiv tävlingssimmare och sedermera ansvarig för landslaget under några år. Han har
dessutom hållit på med tokigheter som att simma Gotland runt med monofena. Johan kommer
att arbeta med motion och långdistanssimning. Vi kan nog vänta oss ett och annat
spektakulärt arrangemang framöver. Vi hälsar Johan välkommen till kommittén.
Fensimskommittén ombildades under 2002 och har nu verkat i sin nya skepnad i lite drygt ett
år. Man ställer sig då frågan vad som har hänt under den här tiden. Ambitionerna var höga
och det fanns vidlyftiga planer på att öka antalet aktiva simmare samt att få fram ett riktigt
framgångsrikt landslag som ska kunna representera Sverige på många internationella
tävlingar. Kommitténs målsättning för år 2003 var att varje kommittéledamot skulle få igång
verksamheten i en ny klubb. En sak som jag som ordförande i kommittén har fått erfara med
det nationella arbetet i kommittén är att det tar längre tid än man tänkt sig. Att alla
medlemmarna arbetar på distans gör att arbetet inte är så ihållande utan vi åker berg och
dalbana. I samband med våra möten uppstår en topp av aktiviteter som avklingar tills nästa
möte osv. När man nu ser tillbaka på vad som åstadkommits så är det inte utan en viss stolthet
som jag konstaterar följande:
• Bottenskraparna på Gotland, Eskilstuna SDK Nautic, DK Amöborna i Stockholm och DK
Juniordykarna i Göteborg har startat fensimsverksamhet.
• Det första SM i fensim på många år har genomförts.
• Vi planerar nu kontinuerliga utbildningar av både instruktörer och apparatsimmare.
• Utbildningsmaterialet omarbetas och förnyas.
• Ett mångårigt fantastiskt arbete från Valter Olander, simmarna Anna Tjerngren och
Carolina Nordvall från Västerås Fensimsklubb Oasen, visar att Sverige har fensimmare av
världsklass. Det framgår av de resultat som landslaget presenterar.
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•
•
•
•

Fensimsmärkena har återuppstått. Nya regler har utarbetats och märkena finns åter till
försäljning.
En översyn av reglerna för apparatsimsutrustning pågår.
Regler för svenska rekord har utarbetats.
Arbete med utbildningsnormer och certifikat pågår.

Viktigt är nu att framöver arbeta med breddningen. Flera klubbar med fler simmare borgar för
fler tävlingar. Detta i sin tur utvecklar ett starkt landslag som kan vinna framgång på den
interntionella arenan. Det ger publicitet åt sporten och detta i ökar i sin tur antalet deltagare.
Och inget av detta går utan att nya instruktörer utbildas. Tre hörnstenar är breddning, tävling
och utbildning. Detta går hand i hand och alla är lika viktiga, ingen klarar sig utan den andra.
Dessa hörnstenar kommer att bygga den framtida svenska fensimsverksamheten.
Utbildning
Under det gångna året har två fensimsinstruktörskurser steg 1 genomförts i Borlänge.
Deltagarna på den första kursen kom från DK Masen och på den andra var deltagarna från DK
Bottenskraparna, Eskilstuna SDK Nautic och DK Amöborna. Valter Olander och Mikael
Björkman höll i utbildningarna. Utbildningsmaterial för apparatsimmare har utarbetats i
samarbete med Pontus Olander.
Tävling
Under 2003 genomfördes SM i fensim efter några års uppehåll. Det var Malmö SDK som stod
för arrangemanget, med god hjälp av bl. a Västerås Simsällskap som höll med
eltidtagningsutrustning och personal till sekreteriatet. Tävlingarna genomfördes i Aq-va-kul
den 26-27 april. Fem klubbar deltog med totalt 35 simmare. Övernattning för lagen hade
ordnats i Sjövärnskårens lokaler i Limhamn, där också en gemensam middag serverades på
kvällen efter första dagens tävlingar.
Landslag
Medalj på EM – största svenska framgången sedan 1980-talet! Under året har svenska
fensimslandslaget representerat vid tre mästerskap; NM, EM och junior-VM.
NM 24-25 maj i Esbjerg, Danmark
Det svenska laget bestod av tio tävlande med lagledare Lars-Olov Tjerngren och tränare
Christoffer Ringsten. Det tävlades i åldersklasserna A (senior), B (junior) och C (upp till 15
år). Tävlande i junior och ungdomsklasserna deltar med automatik samtidigt i högre
åldersklasser. Svenskt facit blev 19 individuella guld av 54 möjliga. I alla fyra lagkapperna
blev Sverige trea av tre lag. Av de svenska gulden vann Anna Tjerngren 10 (varav 5 senior),
Carolina Nordvall 6 (varav 2 senior) och Jon Tjerngren 3. Anna slog nordiskt juniorrekord på
200 meter fensim och Carolina slog svenskt juniorrekord på 400 meter apparatsim. Övriga
deltagare i den svenska truppen var Frida Östlund, Michaela Andersson, David Maioccchi,
Valter Olander, Johan Hagsell och Felicia Nyberg.
EM 9-17 augusti i Liberec, Tjeckien
Det svenska laget bestod endast av den två Oasensimmarna Anna Tjerngren och Valter
Olander. Anna tog svensk fensimnings andra EM-medalj i historien, den första sedan Valter
tog brons 1983. Annas resultat blev brons på 100 meter fensim med nytt nordiskt rekord, fyra
på 50 meter fensim, nytt nordiskt rekord på 200 meter i försöken och åttonde plats i finalen
samt tionde plats på 100 meter apparatsim. Valter simmade 200 och 100 meter fensim på nya
personliga rekord, endast en hundradel över svenska rekordet på 200 meter. Detta efter endast
fyra månaders träning efter fyra års uppehåll. Placeringarna blev 15:e och 16:e plats.
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Junior-VM 30 augusti-7 september i Jeju, Sydkorea
Den svenska truppen bestod av en trio från Oasen med tränaren Valter Olander och
toppsimmarna Carolina Nordvall och Anna Tjerngren. Trots att det inte blev några medaljer
så blev junior-VM årets resultatmässiga höjdpunkt genom en perfekt träningsplanering och
fulländad formtopp, endast två veckor efter EM. Annas finalresultat på 100 meter var bättre
än vinnartiden på EM och världens fjärde bästa nationsrekord hittills i historien. Annas
resultat blev fyra och nordiskt rekord med drömtiden 20,00 på 50 meter fensim, femma med
det förnämliga nordiska rekordet 43,62 på 100 meter fensim och nionde plats på 50 meter
längddyk. Carolinas resultat blev åtta med nya nordiska juniorrekordet 14.50,80 på 1500
meter fensim, i samma lopp slog hon svenskt juniorrekord vid 800 meter och personligt
rekord redan vid 400 meter, tionde plats med svenskt juniorrekord på 800 meter apparatssim
och trettonde plats med svenskt juniorrekord på 400 meter apparatsim.
Slutligen vill jag framföra ett stort tack till mina kommittéledamöter. Utan er hade detta inte
gått att genomföra.
TEKNISKA KOMMITTÉN
Tekniska kommittén har under året bestått av:
Niklas de Verdier, ordförande
Bodil Jansson
Jan Ekström
Kommittén har haft åtta kommittémöten varav sex telefonmöten.
Kommittén har under året färdigställt den trestjärniga kursen och kursmateriel för avancerad
nitrox. Mindre revidering av enstjärnig och tvåstjärnig dykkurs har genomförts samt
revideringar av Normer & krav. En ny lärobok är under framtagning och en NIT har avhållits.
Arbetet med revidering av dykledarkursen har fortsatt och nytt elevkort har tagits fram. Under
året har även vattenkort för instruktörer påbörjats samt en ny kurs för dykning med torrdräkt.
I december genomfördes möte med Danmark och Norge och temat för mötet var att hitta
områden för samarbete vilket vi lyckades med vad gäller säkerhetsarbete, kurser, läroböcker
och annat material. Eftersom CMAS har ändrat reglerna för den enstjärnige instruktören har
vi börjat kika på detta och det har i sin tur lett till att både de en- och tvåstjärniga
instruktörskurserna ska arbetas om.
Under året har 60 dykrapporter inkommit. En ansökning har inkommit till dumpningsfonden
och en utbetalning har gjorts med totalt 2600 kronor. Dumpningsfonden disponerar för
närvarande 42 966 kronor.
Examinatorerna har på TKs uppdrag examinerat fyra instruktörskurser under året.
Under året har följande certifikat utfärdats:
Trestjärniga instruktörer
Tvåstjärniga instruktörer
Enstjärniga instruktörer

1999
0
28
26

2000
0
28
31

2001
6
21
27

2002
4
10
45
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2003
0
10
23

Fyrstjärniga dykare
Trestjärniga dykare
Tvåstjärniga dykare
Enstjärniga dykare
Nitroxinstruktörer
Avancerade nitroxinstruktörer
Nitroxdykare
Avancerade nitroxdykare

1
129
441
465

3
121
322
441

3
126
319
408

6
93
331
501

9
113
253
420

11
0
0
0

0
0
63
0

7
0
31
0

2
0
67
0

4
3
53
8

Under året har kommittén börjat fungera som det är tänkt och vi har många bollar i luften för
att försöka få igång utbildningen som tyvärr har stagnerat rätt rejält. Vi har under året fått en
hel del frivilliga för projektarbete inom ramen för kommitténs verksamhet vilket vi tacksamt
tar emot och vi ser med tillförsikt på det kommande årets TK-verksamhet.
FRIDYKNINGSKOMMITTÉN
Fridykningskommittén har under året bestått av:
Linda Nilsson, ordförande
Ammi Liehl
Fredrik Sundström
Gustav Leijon
Jonas Westberg
Fridykningskommittén har under året haft två kommittémöten och en arbetshelg. Mycket av
kommunikationen har skett via e-post och telefon, dels för att det är smidigt men också för att
hålla kostnaderna nere. Även om vi inte har träffats så många gånger har det varit ett intensivt
år. Vi har arbetat med att revidera gammalt utbildningsmaterial samt att färdigställa nytt
material. Samtidigt som arbetsbelastningen har varit stor har antalet medlemmar i kommittén
minskat och det har påverkat arbetsfördelningen en del. Numera har även distrikten delats upp
på kommittémedlemmarna för att underlätta arbetet och för att skapa en bättre kontakt mellan
distriktsungdomsledarna och respektive kontaktperson.
Under det gångna året har utomhuscertifikaten färdigställts. Fridykarinstruktörsutbildningen
steg 2 har uppdaterats och vissa bitar till fridykarinstruktörspärmen har kompletterats. Till
skillnad från tidigare år hölls en kombinerad DUL/FRIKS på Hotell Morgana i Farsta utanför
Stockholm. Vi beslutade att inrikta oss på att uppdatera alla fridykarinstruktörer steg 2 och 3
och gick igenom allt material som är nytt och förändrat. Vi diskuterade även vad som
förväntas av en distriktsungdomsledare och hur vi ska få igång aktiviteten i vissa distrikt. Ett
annat aktuellt diskussionsämne var handslaget och hur klubbar och föreningar kan söka
pengar för att kunna utöka sina aktiviteter och ta hand om sina barn och ungdomar. Detta
ämne ledde oss vidare till hur förbundet ska locka till sig fler medlemmar och behålla dem
som är aktiva. På FRIKS föreläste Åke Pålshammar, professor i psykologi vid Uppsala
universitet, om stress hos barn och ungdomar och vad man bör tänka på när man jobbar med
träning och utbildningar för att undvika att skapa negativ stress.
För tillfället arbetar vi med att förbättra och utveckla fridykarinstruktörskurs steg 3 och siktar
in oss på att hålla en sådan kurs 2005. Ett annat av våra mål är att alla distrikt ska ha en aktiv
ungdomsledare och kunna tillgodose sitt eget behov av fridykarinstruktörer steg 1 och 2 under
2006. Utöver detta vill vi försöka att skapa en breddning av fridykningen genom att inleda
samarbete med UV-rugby och fensims.
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Avslutningsvis har 109 fridykarinstruktörer och 463 fridykare utbildats under 2003.
Tiokampanjen 2003 (2002-11-19 – 2003-11-21)
60 DK Masen
56 Enångers SDK
40 DK Örebrogrodorna
37 DK Putan
27 DK Delfinen
26 Linköpings SDK
23 Eskilstuna SDK Nautic
23 The Frogs SDK
20 Uppsala DK Tumlaren
18 DK Juniordykarna
17 Märsta SDK
17 Piteå SDK

Viking fridykare - 7
Fridykare Steg 3 - 39
Fridykare Steg 2 - 171
Fridykare Steg 1 - 358
Totalt - 575
Fridykarinstruktör Steg 3 - 0
Fridykarinstruktör Steg 2 - 22
Fridykarinstruktör Steg 1 - 98
Totalt - 120

15 DK Gösen Burträsk
15 Oskarshamns SDK Calypso
14 Siljans SDK
13 DK Octopus
12 Björngårdsskolan
12 Pocket Divers Club
11 Hedemora SDK
11 Lönsboda SS
11 Örebro SDK
10 DK Amöborna
10 Gotlands DK
10 DK Gävlegrodorna

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
Stefan Wivegg, grenledare ungdom
Fredrik Åström, grenledare serie
Ingvar Josefsson, grenledare bredd
Kommittén har under året haft två protokollförda möten.
Senior VM i Fredericia, Danmark vecka 22
Herr
Dam
Guld
Sverige
Tyskland
Silver Norge
Sverige
Brons Finland
Colombia
Fyra
Tyskland
Norge
Femma Danmark
USA
Sexa
Colombia
Turkiet
Sjua
Tjeckien
Åtta
Ryssland
Nia
Schweiz
Tia
USA
Elva
Turkiet
Sveriges herrar tog sitt femte VM-guld! Damerna förlorade finalmatchen i ”sudden”.
Tyskland tog sitt första VM-guld och Colombia sin första medalj.
Inofficiellt herr EM för OldBoys sköts upp till våren 2004.
Senior NM i Göteborg
Herr
Guld
Finland
Silver Sverige
Brons Norge
Fyra
Danmark

Dam
Norge
Sverige
Finland
-
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SM-slutspel i Oxelösund den 19-21 april
SM Herr
SM Dam
Guld
Malmö-Triton Sjökorna
Silver Telge PB
Musslorna
Brons DIB
Felix Flix
Carlskrona
Fyra
Linköping
Junior NM i Tampere, Finland den 15 november
Guld
Finland
Silver Sverige
Brons Norge
ÄJSM i Oxelösund den 13-14 december
Guld
Norrtälje
Silver ESURF
Brons El Rio/Stockholm
Fyra
Felix
Femma Bottenskraparna
YJSM i Oxelösund den 13 december
Guld
Norrtälje
Silver Bottenskraparna
Brons Köping
Seriegrenen
Malmö-Triton vann elitserien och Musslorna vann damserien. Det spelades inget kval till
elitserien. I division 1 östra vann Näcken, i division 1 västra vann Götene/Lidköping och i
division 1 södra vann Aqualund. I norr har ingen serie spelats 2002/2003.
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 och VM - Sten-Åke Sundkvist och Hans Johansson
JNM - Kajsa Lindman och Manuel Tito de Morais.
Sverige har nu fyra internationella domare.
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FÖRBUNDETS EKONOMISKA STÄLLNING I SAMMANDRAG
2003

2002

5 458 717
-114 811
3 (0)
12183

5 112 329
-229 334
3 (0)
13276

2003

2002

NOT
1

5 458 717

5 112 329

2

-1 045 385
-3 014 397
-1 423 892

-732 780
-3 376 466
-1 167 126

-94 671
0

-62 023
-25 869

-5 578 345

-5 364 264

-119 628

-251 935

8 824
-4 007

24 404
-1 803

Resultat efter finansiella poster

-114 811

-229 334

ÅRETS RESULTAT

-114 811

-229 334

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

2003

2002

107 523

80 530

107 523

80 530

746 289

759 194

59241
29 000
202 670
290 911

53 988
25 000
224 786
303 774

63 347

325 264

Summa omsättningstillgångar

1 100 547

1 388 232

SUMMA TILLGÅNGAR

1 208 070

1 468 762

695 472
-114 811
580 661

924 807
-229 334
695 473

83 833
53 671
137 504

0
56 271
56 271

314 284
57 672
117 949

481 326
83 616
152 076

489 905

717 018

1 208 070

1 468 762

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
Checkräkningskredit (limit 400 000 kronor)
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6
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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

2003
119
0
25
100
154
11
621
5
2072
136
1853
362
0

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

SUMMA INTÄKTER

5458

5112

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

541
520
208
98
160
1069
548
276
1423
47
489
199
0

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

SUMMA KOSTNADER

5578

5364

Resultat före finansiella poster
Räntenetto

-119
5

-252
23

Årets resultat

-114

-229
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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

2003
1 013 789
54 357
313 183

2002
799 464
19 757
315 059

1 381 329

1 134 280

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

2003
486 535
121 663
0

2002
409 978
102 426
-25 869

608 198

486 535

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

-406 005
-94 671

-343 982
-62 023

Utg. ackumulerade avskrivningar enligt plan

-500 676

-406 005

107 522

80 530

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

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

NOT
6
Balanserat resultat

Årets resultat

-924 806
229 334

229 334
-229 334
-114 811
-114 811

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

-695 472

Kommentar gällande resultat 2003
SSDFs styrelse har under de senaste åren arbetat för att förbättra resultatet, men ändå
investera i för SSDF viktiga förändringar och utveckling. Resultatet har förbättrats och vår
bedömning är att 2004 kan gå med ett positivt resultat. Det är nu viktigt att förbättra det egna
kapitalet.
Under våren 2003 gjordes stora investeringar vilket ändå gav ett förbättrat resultat jämfört
med 2002. Följande extra investeringar har gjorts under 2003 för att förbättra verksamheten:
a) 324.768 kronor har investerats i en ny utbildningsbok. SSDF äger rättigheterna till
denna utbildningsbok. Norges och Danmarks sportdykarförbund har visat intresse för att
köpa rättigheterna till boken. Med denna bok får vi ett bättre utbildningsmaterial
framledes.
b) 95.219 kronor har investerats i att med hjälp av extrapersonal få ordning på det nya
medlemsregistret.
c) 135.075 kronor har investerats i marknadsföringsmaterial med nya affischer.
d) 162.352 har flytten av kansliet kostat inklusive nya möbler för personalen.
Vi har således investerat 717.414 kronor i konkreta aktiviteter för att i enlighet med vår vision
och mål förbättra SSDFs verksamhet. Styrelsen har varit mån om att både förbättra resultatet
och utveckla verksamheten.
Stockholm den 20 februari 2004

Gunnar Nihlén

Mattias Morin

Laine Lundkvist

Kajsa Lindman

Perhenrik Eriksson

Marie Thörnfeldt

Arne Cronvall

Marita Bergquist
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REVISORSPÅTECKNING
Stockholm den

/

2004

Vår revisionsberättelse har avgivits

Rickard Nygren
Auktoriserad revisor
Utsedd av SSDF

Jonas Gran
Auktoriserad revisor
Utsedd av RF

SPECIFIKATION AV RESULTAT 2003 SAMT JÄMFÖRELSE MED BUDGET
UTFALL
Statliga bidrag
Medlemsavgifter
Förlag
Certifikat, deltagaravg, annonsintäkter
Personal
Försäkringar
Centralt
Marknadsföring
IT och Hemsida
Sportdykaren
Internationella
Dykkommittén
Fensimskommittén
Tekniska kommittén
Fridykningskommittén
UV-Rugby
Årets resultat

BUDGET AVVIKELSE

2214
2108
628
508
-1518
-287
-1958
-128
-195
-537
-68
-49
-125
-26
-58
-623

1760
2150
1015
967
-1159
-280
-2642
-160
-100
-323
-88
-75
-150
-250
-65
-600

454
-42
-387
-459
-359
-7
684
32
-95
-214
20
26
25
224
7
-23

-114

0

-114
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SVENSKA SPORTDYKARFÖRBUNDETS EKONOMISKA PLAN 2004
Resultat
2003

Budget
2004

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

119
0
25
100
154
11
621
5
2071
138
1853
361
0

161
0
25
100
120
5
600
5
2150
89
1816
0
0

SUMMA INTÄKTER

5458

5071

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

541
496
208
98
160
1069
548
276
1423
71
489
198
0

300
325
160
59
56
1000
460
142
1586
94
541
153
0

SUMMA KOSTNADER

5577

4881

Resultat före finansiella poster
Räntenetto

-119
5

190

Årets resultat

-114

0

Intäkter
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VERKSAMHETSPLAN FÖR 2004/2005
Efter att SSDF under 2-3 år bl. a investerat i marknadsföringsmaterial, utbildningsmaterial
och flytt av kansli med nya kontorsmöbler så föreslår nu styrelsen ökat fokus på att öka
medlemsantalet. Styrelsen har arbetat fram idéer för bearbetning av medlemmar, klubbar samt
instruktörer. Det är av yttersta vikt att SSDF nu reellt ökar medlemsantalet.
De viktigaste målgrupperna för att öka medlemsantalet är:
- distrikten
- klubbarna
- nuvarande medlemmar
- instruktörer
- ungdomar
Styrelsen har satt upp målet att 2006 ha över 15000 medlemmar. Denna målsättning kräver
mer marknadsföringsinsatser av såväl styrelse, kansli, distrikt och klubbar. Ett ökat
medlemsantal driver också en annan viktig målsättning; att förbättra ekonomin och det egna
kapitalet. Då de investeringar som gjorts under senaste åren krävt kapital så måste vi under
2004 hålla i kostnaderna och fokusera på fler medlemmar. Dock är det viktigt för SSDF att
fullfölja satsningen på bättre utbildningsmaterial i samverkan med, i första hand, Norge och
Danmark.
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 Fagersta SDK: Motionen föreslår att medlemslistorna som skickas ut till föreningarna
vid medlemsrevideringen ska innehålla licensavgift för perioden, försäkringsnummer,
försäkringsår och föreningsnummer samt att SSDFs kansli efter behandling av listorna ska
skicka dessa till klubbarna för godkännande samt att samma rutin ska gälla vid
efterregistrering.
Kommentar från Svenska Sportdykarförbundets styrelse: Styrelsen anser att förslaget skapar
ytterligare arbetsuppgifter och merkostnader. Styrelsen anser att detta avser rutiner inom
SSDF som styrelsen löpande har att ta ställning till. Således anser styrelsen att detta inte är
ett beslutsärende för förbundsmötet. Styrelsen tar till sig idén och ska undersöka hur/om den
går att utveckla med rimliga insatser.
Svenska Sportdykarförbundets styrelse yrkar därmed avslag på motionen.
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MOTION 2
Från Fagersta SDK: Motionen föreslår att ordförandekonferensen återinförs i stadgarna och
att den ska hålla i november månad.
Kommentar från Svenska Sportdykarförbundets styrelse: Styrelsen har ej beslutat att ta bort
ordförandekonferensen. Styrelsen ville under 2003 prova förslaget om att ha regionala möten
på 4-5 platser i Sverige under oktober-november 2003. Den nya styrelsen bör ta beslut om ev.
ordförandekonferens och hur/till vilken kostnad den i så fall ska genomföras. Styrelsen ser
inte detta som ett beslutsärende för förbundsmötet, men lyssnar gärna på förbundsmötets
samlade syn på detta.
Svenska Sportdykarförbundets styrelse yrkar därmed avslag på motionen.

MOTION 3
Från Fagersta SDK: Motionen föreslår att ändra paragraf 10 i SSDFs stadgar.
Kommentar från Svenska Sportdykarförbundets styrelse: Styrelsen anser att motionens punkt
10 a och 10 b skulle innebära att SSDF saknar verksamhetsplan för perioden 1 januari till
förbundsmötet varje år. Styrelsen anser att motionens punkt 10 c inte är en fråga för
förbundsmötet. Licensavgifterna bestäms av kommittéerna och måste kunna justeras under
verksamhetsåret.
Svenska Sportdykarförbundets styrelse yrkar därmed avslag på motionen.
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MOTION 4
Från Stockholms SDF: Motionen föreslår att införa medlemskort för SSDFs medlemmar.
Kommentar från Svenska Sportdykarförbundets styrelse: Förslaget är en bra möjlighet att
förtydliga SSDF, ge medlemmar fördelar samt att ha viss försäkringsinformation.
Svenska Sportdykarförbundets styrelse yrkar härmed bifall till motionen och att styrelsen får i
uppdrag att arbeta fram ett konkret förslag för sådant medlemskort med ev. avgift för kostnad
att producera sådant kort.
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MOTION 5
Från Stockholms SDF: Motionen föreslår att SSDF omarbetar hantering av
bestraffningsärenden.
Svenska Sportdykarförbundets styrelse yrkar härmed bifall till motionen genom att följande
stadgeändring genomförs:
5 kap 4 paragrafen Prövningsrätt
Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt 14 och 15 kap. RF:s stadgar. Med stöd av 14
kap. 8 § fjärde stycket RF:s stadgar förbehålls förbundsstyrelsen bestraffningsrätten i
samtliga bestraffningsärenden. Styrelsen får enligt 14 kap. 8 § fjärde stycket RF:s stadgar
överlåta sin bestraffningsrätt till något sitt organ. Böter kan ådömas enskild person med högst
10.000 kronor.
(Fetstil markerar den ändrade lydelsen.)

STYRELSENS FÖRSLAG 1
Styrelsen har funnit att stadgarna är oklara avseende vad som ska räknas som medlemsår
inom SSDF. Detta leder till grunder för diskussioner med olika tolkningar som följd.
Styrelsen önskar därför att denna fråga klargörs och förtydligas i stadgarna.
De paragrafer som styrelsen i första hand vill referera till är:
Sid 5, 7:e paragrafen: Text: Förbundets verksamhetsår är 1 jan-31 dec. Förbundets arbetsår
är till och med nästföljande förbundsmöte.
Sid 6, 4:e paragrafen: Det åligger förbundsstyrelsen att upprätta röstlängd för förbundsmöte
för tiden 1 jan-31 dec. För att upptas i röstlängden skall medlemsförening ha sänt in
årsrapport samt betalat årsavgift till förbundet senast 31 mars.
Förslag till beslut på SSDFs förbundsmöte:
•
Att texten i paragraf 7, sid 5 utgår och ersätts med följande formulering:
”Förbundets verksamhets-, medlems- och räkenskapsår omfattar tiden 1 jan-31
dec. Förbundsstyrelsens arbetsår omfattar tiden från ordinarie förbundsmöte
t.o.m. nästföljande ordinarie förbundsmöte.
•

Samt att som en konsekvens av ovanstående förslag även förändra del av paragraf 4 sid
6. Del som utgår enligt styrelsens förslag:
”För att upptas i röstlängden skall medlemsförening ha sänt i årsrapport samt betalat
årsavgift till förbundet senast 31 mars.”

Detta ersätts enligt styrelsens förslag med:
”För att upptas i röstlängden skall medlemsförening ha sänt in årsrapport senast 31
mars samt betalat föreningens årsavgift till förbundet senast 31 jan.”
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FÖRENINGS- OCH MEDLEMSAVGIFTER 2005
Styrelsen föreslår att förbundsmötet fastställer förenings- och medlemsavgifter för 2004 enligt
nedan.
Kategori
Förening
Senior
Junior
Familjesenior
Familjejunior

Avgift 2004
630
210 (from 1/10 150)
105
105
0

Avgift 2005
630
220 (from 1/10 155)
110
110
0
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