HANDLINGAR TILL
SVENSKA SPORTDYKARFÖRBUNDETS
FÖRBUNDSMÖTE 2005

HANDLINGAR TILL FÖRBUNDSMÖTET 2005
Plats:
Tid:

Scandic Kungens Kurva, Skärholmen
Söndagen den 24 april 2005

11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 15.30

Samling, registrering av ombud
Lunch
Föredrag
Förhandlingar

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Vägbeskrivning, reseanvisningar

3

Förslag till föredragningslista, arbetsordning

4-5

Röstlängd

6

Ombud vid SSDFs förbundsmöte

7-8

Deltagare förbundsmötet 2005 (utom delegater)

9

Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse 2004

10-30

Ekonomisk plan

31

Verksamhetsplan, Strategi och handlingsplan

32

Motioner och styrelsens förslag

33-34

Förenings- och medlemsavgifter

35

Valberedningens förslag

35

SSDFs stadgar finns tillgängliga i möteslokalen.
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VÄGBESKRIVNING
Scandic Kungens kurva, Skärholmen
Ekgårdsvägen 2
Telefon 08-517 346 00

Hotellet ligger (intill IKEA) vid Stockholms södra infart vid E4 mot Kungens kurva och
Skärholmen.
För reseanvisningar bil: Se hotellets hemsida www.scandic-hotels.se, sök på Storstockholm
och Stockholm (när du fått upp hotellet, klicka på Vägbeskrivning och turistinformation).
Parkering: Avgiftsfri och inhägnad parkering precis vid hotellet.

RESEANVISNINGAR
Resa ska bokas enligt billigaste alternativ. Svenska Sportdykarförbundet betalar resekostnader
som överstiger 500 kronor/person.
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.se. Ange projektnummer 10001 vid bokning.
De som väljer att åka bil istället för tåg får ersättning med 17 kronor/mil och bil, samåkning
bör ske om möjligt. Observera dock att billigaste resealternativ ska utnyttjas!
För resekostnader som överstiger 500 kronor/person utbetalas ersättning i efterskott sedan
räkning med kvitton sänts till kansliet. Sådan reseräkning ska vara kansliet tillhanda senast
tisdagen den 10 maj 2005 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 2004 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 två 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.
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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 8 april 2005.
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 2005
Antal röstberättigade
medlemmar

Antal röster

Blekinge

330

2

Dalarna

507

3

Gävleborg

262

2

Jämtland/Härjedalen

171

1

Norrbotten

321

2

Närke

240

1

Skåne

1431

5

Småland

1143

5

Stockholm

1299

5

Södermanland

537

3

Uppland

515

3

Värmland

443

2

Västerbotten

261

2

Västergötland

695

4

Västernorrland

136

1

Västkusten

979

5

Västmanland

460

2

Östergötland

353

2

10083

50

Specialdistriktsförbund

Summa

Röstlängden avser tiden 1/1 2005 – 31/12 2005.
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 2005
SPECIALDISTRIKTSFÖRBUND

OMBUD

ANTAL
RÖSTER AVPRICK

Blekinge (2)

Dalarna (3)

Gävleborg (2)

Jämtland/Härjedalen (1)
Norrbotten (2)

Närke (1)
Skåne (5)

Småland (5)

Stockholm (5)
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Södermanland (3)

Uppland (3)

Värmland (2)

Västerbotten (2)

Västergötland (4)

Västernorrland (1)
Västkusten (5)

Västmanland (2)

Östergötland (2)

SUMMA
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DELTAGARE FÖRBUNDSMÖTET 2005 (UTOM DELEGATER)
Förbundsstyrelsen
Kajsa Lindman
Mattias Morin
Christian Hollmann
Perhenrik Eriksson
Håkan Sengoltz
Åsa Boström
Sören-Erik Sörensen
Revisor
Richard Nygren

Kommittéordförande
Niklas Johansson, Tekniska kommittén
Kjell Westberg, Dykkommittén
Robert Persson, Fensimskommittén
Linda Nilsson, Fridykningskommittén
Jonas Gamstedt, UV-rugbykommittén
Thomas Edström, Internationella kommittén
Övriga
Hans Örnhagen, förbundsläkare
Kristina Nilsson, förbundsläkare
Richard Bauhn, förbundsjurist

Valberedning
Lasse Gustafsson
Lisa Mastvik
Eva Lundström
Classe Morén

Kansli
Johanna Strömgren
Lena Holmbring
Gustaf Ekström

Mottagare av SSDFs utmärkelser
Lasse Gustafsson

Mottagare av stipendium
Felicia Nyberg
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SVENSKA SPORTDYKARFÖRBUNDET
Organisationsnummer 802003-1723
ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004
Styrelsen för Svenska Sportdykarförbundet avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret
2004.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
SSDFs styrelse har haft 12 protokollförda styrelsemöten samt 2 VU-möten under
verksamhetsåret.
Verksamhetsåret inleddes med arbete om hur vi kan bli fler medlemmar. Efter att vi tidigare
år tagit fram och sett över marknadsföringsmaterialet var det nu dags att fokusera på arbetet
och att jobba aktivt med att få fler medlemmar. Ett annat viktigt mål var att bryta den negativa
ekonomiska trenden. Efter 2003 års svaga avslut och med återkommande likviditetsproblem
för förbundet kom det krav från Riksidrottsförbundet att bygga upp vårt eget kapital som
motsvarar de fasta kostnaderna under en tid av ca sex månader.
Medlemsantalet för 2004 har visat en fortsatt negativ trend, drygt 900 färre medlemmar
jämfört med 2003.
Den ekonomiska trenden har dock brutits. Efter en tuff budget inför 2004 samt en rejäl
översyn och åtstramning av ekonomin i tredje kvartalet kan vi nu konstatera att vi lyckades
vända ekonomin och 2004 års resultat slutar på minus 88 000 kronor. Då ska vi vara
medvetna om att resultatet har justerats av inbetalda förenings- och medlemsavgifter med ca
430 000 kronor. Det beror på föreningarnas förutbetalda inbetalningar som avser nästa års
verksamhet. Dessa intäkter har under tidigare år bokförts när inbetalningarna kommit in under
november och december och inte omförts till framförvarande år som intäkten tillhör. Utan
denna justering skulle resultatet för 2004 ha blivit plus 340 000 kronor. I och med denna rutin
har vi ännu bättre överblick av förbundets ekonomi och resultat inför kommande år.
Kansliet/personal. Camilla Aresén är tjänsteledig fr.o.m. augusti på grund av studier och
Gustaf Ekström vikarierar under perioden.
Styrelsen drabbades av två avhopp efter sommaren, dels Marie Thörnfeldt som avgick av
personliga skäl, samt Jari Pyyluoma som avgick p.g.a. av utlandsjobb. Detta har lett till ökad
belastning på övriga i styrelsen.
Under hösten har tonvikten lagts på att tydliggöra SSDF – Vilka och Vad är egentligen
SSDF? De första resultaten av detta är planerat att presenteras i första numret av Sportdykaren
2005 samt på Dyxexpo i början av mars 2005.
I oktober hölls den sedvanliga kommittéordförandekonferensen. En mer genomtänkt agenda
presenterades och arbetet under helgen resulterade i ett mycket gott resultat.
Den planerade Distriktsordförandekonferensen blev inställd då endast tre distrikt hade anmält
intresse.
Den nya omförhandlade medlemsförsäkringen med Folksam har nu börjat gälla.
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Arbetet med den nya enstjärniga boken har fortsatt och ett avtal har ingåtts med det norska
förbundet där de köper rätten att översätta och producera boken i Norge. Diskussioner pågår
med det danska förbundet om ett liknande avtal.
En översyn av förlagsmaterialet har påbörjats. Ett nytt tygmärke har tagits fram samt en ny
och billigare mapp för kurspaketen har införskaffats. Arbetet med ett medlemskort har
påbörjats och målet är att det skall finnas framme under 2005.
År ett för Handslaget avslutades i november och hittills har 21 klubbar ansökt om bidrag. 17
har fått medel beviljade och totat har ca 145 000 kronor betalats ut till våra föreningar.
Vi tackar för förtroendet 2004 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). 226 föreningar 2004 varav 22 vilande föreningar, totalt
204 aktiva föreningar med tillsammans 11261 medlemmar är anslutna till förbundet.

19788

20000
18000

18741
17439

18927
17576

17146
16205

16000

16410
15116
14262

14000

13216

13276
12183

12000

11261

10000
8000
6000
4000
2000
0
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

FÖRBUNDSMÖTET 2004
Det ordinarie förbundsmötet hölls den 24 april 2004 på Scandic Continental i Stockholm. Till
ordförande utsågs Jan Olofsson. Styrelsen hade till detta förbundsmöte lagt ett förslag
angående stadgeändring. Fem motioner hade inkommit, tre från Fagersta SDK och två från
Stockholms SDF. Styrelsens förslag om avgifter bifölls av mötet vilket resulterade i en
höjning av medlems- och föreningsavgifterna för 2005.
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STYRELSEN
Vid förbundsmötet avgick ordförande Gunnar Nihlén, ledamoten Laine Lundkvist samt
suppleanterna Arne Cronvall och Marita Bergquist.
Efter förbundsmötet har styrelsen haft följande sammansättning och huvuduppgifter till och
med oktober 2004:
Jari Pyyluoma (avgick i oktober 2004), förbunds- och styrelseordförande, VU-ordförande,
strategi och handlingsplan, RF, CMAS, stadgar, Internationella kommittén (kontaktman),
ansvarig utgivare Sportdykaren.
Kajsa Lindman, vice ordförande, VU, Handslaget, UV-rugbykommittén (kontaktman),
kontaktman SDF: Värmland, Östergötland.
Mattias Morin, VU, Fensimskommittén (kontaktman), kontaktman SDF: Södermanland,
Västmanland.
Perhenrik Eriksson, kansli/personal, Tekniska kommittén (kontaktman), kontaktman SDF:
Dalarna, Gävleborg.
Marie Thörnfeldt (avgick i september 2004), ekonomi, PLI, SISU, ungdomsfrågor,
Fridykningskommittén (kontaktman), kontaktman SDF: Blekinge, Skåne, Västergötland.
Håkan Sengoltz, Pool2tusen, stipendier/fonder, Dykkommittén (kontaktman), kontaktman
SDF: Småland, Västkusten.
Christian Hollmann, förlag, försäkringar, marknadsföring, redaktion Sportdykaren, IT och
hemsidan, kontaktman SDF: Stockholm och Uppland.
Åsa Boström (suppleant), kontaktman SDF: Norrbotten, Närke.
Sören-Erik Sörensen (suppleant), kontaktman SDF: Jämtland/Härjedalen, Västerbotten,
Västernorrland.
Från och med oktober 2004 har styrelsen haft följande sammansättning och huvuduppgifter:
Kajsa Lindman, förbunds- och styrelseordförande, VU-ordförande, RF, SISU, strategi och
handlingsplan, Handslaget, PLI, ansvarig utgivare Sportdykaren, UV-rugbykommittén
(kontaktman), kontaktman SDF: Värmland, Västergötland, Östergötland.
Mattias Morin, VU, Ekonomi, Fensimskommittén (kontaktman), kontaktman SDF:
Södermanland, Västmanland.
Perhenrik Eriksson, kansli/personal, Tekniska kommittén och Fridykningskommittén
(kontaktman), kontaktman SDF: Dalarna, Gävleborg.
Håkan Sengoltz, Pool2tusen, stipendier/fonder, CMAS, stadgar, Dykkommittén (kontaktman),
kontaktman SDF: Blekinge, Skåne, Småland, Västkusten.
Christian Hollmann, förlag, försäkringar, marknadsföring, redaktion Sportdykaren, IT och
hemsidan, kontaktman SDF: Stockholm och Uppland.
Åsa Boström, jämställdhet, kontaktman SDF: Norrbotten, Närke.
Sören-Erik Sörensen, VU, ungdomsfrågor, Internationella kommittén (kontaktman),
kontaktman SDF: Jämtland/Härjedalen, Västerbotten, Västernorrland.
ÖVRIGA ORGAN
Revisorer: Richard Nygren och Thomas Gustavsson som suppleant samt Jonas Grahn utsedd
av RF.
Förbundsjurist: Richard Bauhn.
Förbundsläkare: Hans Örnhagen och Kristina Nilsson.
Valberedning: Lasse Gustafsson sammankallande, Eva Lundström, Lisa Mastvik, Linda
Nilsson och Classe Morén.
Förbundssäkerhetsombud: Johan Bruun och Ewa Lawett.
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SSDFs KANSLI
Följande personer har varit anställda under året:
Johanna Strömgren, förlag, instruktörsfrågor, dykfrågor, auktorisation, Sportdykaren.
Lena Holmbring, ekonomi, konferensbokningar, marknadsföring.
Camilla Aresén (fram till mitten av augusti 2004), posthantering, certifikat och
medlemsregister, tävling, hemsida.
Gustaf Ekström (från mitten av augusti 2004), 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 Strömgren och Karin
Söderholm, formgivare.
UTMÄRKELSER
Förbundets förtjänsttecken för värdefulla insatser inom sportdykning har under året tilldelats
följande:
SSDFs förtjänsttecken i silver
76
Anne-Marie Liehl

Jönköpings SDK/Fridykningskommittén

SSDFs förtjänsttecken i brons
144
Harald Fosshagen

UDK Tumlaren/Dykkommittén

STOR GRABB
Stor grabb har under året tilldelats följande:
59
Ann-Sofi Krakau
SDK Malmö-Triton
60
Thomas Brandt
SDK Malmö-Triton
61
Helena Wilhelmsson
SDK Malmö-Triton
62
Kajsa Dahlström
SDK Malmö-Triton
63
Olof Bertilsson
SDK Malmö-Triton
64
Anders Furubacke
Linköpings SDK
65
Tommy Carlbom
Linköpings SDK
66
Anders Magnusson
DK Bottenskraparna

13
Svenska Sportdykarförbundets förbundsmöteshandlingar 2005

VERKSAMHETSBERÄTTELSER KOMMITTÉER
DYKKOMMITTÉN
Dykkommittén har under året bestått av:
Kjell Westberg, ordförande
Lasse Gustafsson, UV-fotoansvarig
Anders Vikdahl, marinarkeologiansvarig
Harald Fosshagen, marinbiologiansvarig tom november 2004
Ellen Schagerström, marinbiologiansvarig from augusti 2004
Kommittén har under året haft fem protokollförda möten.
Marinarkeologi
Under 2004 har utbildningsmaterialet i marinarkeologi marknadsförts i begränsad omfattning.
Under året har kommittén bevakat Marinarkeologiska Sällskapets (MAS) konferens, och i
övrigt skött samarbetet med MAS:s styrelse. Dessutom har kommittén medverkat i ett MASprojekt kallat ”Östersjöns välbevarade vrak – ett kulturarv för alla” med syftet att utreda
nedbrytningsprocessen av skeppsvrak i Stockholms skärgård. Detta projekt är nu avslutat.
Det har dock startats ett nytt projekt där man inventerar vattenområdet utanför Svarta Jorden
på Birka. Här finns det möjlighet för sportdykare att dyka på ett område där det normalt råder
dykförbud. Dykkommittén samarbetar med Statens Maritima Museer och MAS. Under året
utfördes tillsammans ett seminarium som belyste sportdykaren såsom upptäckare och
forskare. Seminariet var på Vasamuseet och välbesökt. SSDF:s marinarkeologiansvarige ingår
också i ett marinarkeologiskt råd som museet har bildat.
Kommittén har fört dialog med P2 som är en förening för svenskt vrakskydd. Mer
information finns på www.vrakskydd.nu.
Kommittén har deltagit som föreläsare eller fördragshållare i olika sammanhang och har
träffat dykklubbar.
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 2004 las en motion till riksdagen som vill förstärka skyddet av vraken i svenska
vatten. I korthet går motionen ut på att vrak som är 50 år eller äldre ska omfattas av
Kulturminneslagen. Idag gäller 100-årsregeln. Kommittén anser att det är viktigt att bevara
skeppsvraken då de tillhör ett av de främsta dykmålen för förbundets medlemmar. Arbetet
framöver kommer troligen till stor del att ägnas åt detta.
Marinbiologi och Vattenmiljöbevakning
Under året har ansvarig för detta område bytts ut. Harald Fosshagen flyttade till Norge och till
ny ansvariga utsågs Ellen Schagerström. Ellen är utbildad marinbiolog, undervisar i ämnet på
Lysekils Gymnasium och arbetar bl.a. på ett dykcenter. Vidare så är hon aktiv dykare och har
ett bra kontaktnät inom Sverige.
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Årets arbete har främst varit inriktat på att utveckla ett kontaktnät inom Sverige och övriga
Skandinavien. Ett resultat av detta är en arbetsgrupp av marinbiologiintresserade som har
knutits till kommittén. Gruppen består för närvarande av tre personer.
Kommittén har fortsatt arbetet med boken ”Dyreliv i Havet”. Tyvärr så har två förlag ställt sig
avvisande till en översättning då de anser att marknaden i Sverige är för liten.
Dialogen med Inge Lennmark har fullföljts om ett nytt presentationsmaterial som skall handla
om Östersjön. Detta skall kunna fungera som ett komplement till böckerna Kusthav och Sjö &
älv.
Arbete med att förnya marinbiologiutbildningen har pågått under året. Kommittén har träffat
marinbiologer i detta syfte. För att komplettera materialet har kommittén påbörjat arbetet med
att ta fram nya artlistor. Kontakter har tagits med de norska och finska sportdykarförbunden
om samarbete runt vetenskapliga certifikat och biologimaterial. Tillsammans planeras även
instruktörskurser.
Årets vattenmiljöarbete och främst kontakten 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, om de nationella miljökvalitetsmålen. Material från
föreningen Naturens Bästa har granskats, dock behövs mer underlag om förbundet skall
medverka i deras projekt.
UV-foto
Året började med ett mininordiskt möte i undervattensfotografering i Varberg. Tyvärr deltog
inte Finland. De tre övriga nordiska länderna gick igenom regelverket för NM i UV-foto. Ett
konstruktivt arbete uppnåddes under mötet vilket innebar att reglerna kunde finslipas och en
ny klass (digital fotografering) tillkom. Vidare reviderades poängberäkningen så att flera
tävlade kommer att finnas med i prislistorna, motivet till detta är att nästan alla nordiska
länder har denna tävling som en del av uttagningen för sitt landslag till VM. Den nya klassen
skall delas upp i flera underklasser såsom den analoga är idag, dock skall man först se vad för
typer av bilder som deltagarna tävlar med. Dessutom lades grunden till ett större samarbete
mellan länderna vid internationella tävlingar, t.ex. VM.
Årets VM blev inställt p.g.a. av det instabila läget i länderna kring Jordanien. Tävlingen
skulle ha varit den 1-6 juni och bara två veckor innan beslutade CMAS att ställa in tävlingen
Svenska mästerskapet i undervattensfotografering arrangerades för 18:e gången i Lysekil den
21-22 augusti. Bas för årets tävling var Oxygéne dive & adventurecenter och Falköpings SDK
var arrangörsklubb. Årets tävling hade samlat 25 deltagare i 22 dykpar som hade tre timmar i
vattnet för att tävla i två klasser: makroklassen och normal/vidvinkelklassen. Makroklassen
vanns av Mikael Stark från SUPS (Stockholm), tvåa blev Sten Åkesson även han från SUP
och på tredje plats kom Klas Malmberg från Backscatter IFF (Malmö).
Normal/vidvinkelklassen vanns av Mikael Eriksson från SUPS med Magnus Lundgren
Backscatter IFF som tvåa och Magnus Pysander från SUPS som trea. När resultatet hade
räknats samman utsågs Mikael Eriksson till svensk mästare, silvermedaljör blev Mikael Stark
och bronsplatsen togs av Anders Salesjö (Lysekil). Vid summering av årets tävling är det
glädjande att se att deltagarantalet har gått upp med 13 % från 2003 och att det finns deltagare
från Luleå i norr till Skanör i söder samt att två deltagare från Danmark. Därmed kan man se
ljust på framtiden med förhoppning om nya svenska framgångar i UV-foto. I år kunde även
RF:s medaljer delas ut till segrarna.
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NM i UV-foto 2004 arrangerades av Finland. Tävlingen är en inskickningstävling och
arrangerades under december månad. Tävlingen skulle ha varit avgjord den 10 december men
blev försenad så att resultatet inte kom förrän i januari 2005. Tävlingen omfattar sex klasser
med diabilder, en digitalklass (nytt för året) samt en klass med videofilmer. De tävlingsbidrag
som sändes in var tagna både i nordiska och i tropiska vatten. I tävlingen ställde 23 deltagare
upp (16 svenskar, 1 dansk, 3 norrmän och 3 finländare). Tävlingen vanns av Sveriges Anders
Salesjö med Espen Rekdal (Norge) som tvåa och på tredje plats kom Mikael Eriksson
(Sverige).
Kommittén har även deltagit i Göteborgs festival för undervattensfilm som arrangerades på
Chalmers tekniska högskola. SSDF är en av sponsorerna av arrangemanget och kommitténs
UV-fotoansvarig är invald som ledamot i organisationen.
CMAS vetenskapliga certifikat
Kommittén har under flera år arbetat med införandet av CMAS vetenskapliga certifikat i
landet. Under de senaste åren har detta varit ett samarbete mellan Tekniska kommittén,
Internationella kommittén och Dykkommittén. Tyvärr har arbetsformerna varit minst sagt
otydliga. Under år 2003 har formerna för samarbetet förtydligats genom att styrelsen har
beslutat att Dykkommittén skall handha frågan. Inom kommittén har Harald Fosshagen och
Ellen Schagerström utsetts till ansvariga.
Kommittén har börjat arbetet med att dra upp riktlinjerna för den fortsatta verksamheten,
vilket innebär att fler skall utbildas till instruktörer, att nationella regler utarbetas och att
kursmaterial skall omarbetas. Ett samarbete har inletts med Norges och Finlands
sportdykarförbund. Detta för att minska kostnaderna vid uppbyggnaden av den organisation
som erfordras.
Det certifikat som är viktigast just nu är det som kallas Confirmed Instructor. Med detta
certifikat ges rättigheter att utbilda andra vetenskapliga instruktörer. Kommittén kommer att
ansöka om detta certifikat för minst två personer. Inför denna ansökan måste
utbildningsmaterial/kursplaner tas fram och översättas till engelska. 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
marinbiologi, marinarkeologi, UV-foto, ekoturism, dykförbud samt dykaktiviteter.
Kommittén har deltagit på ett antal mässor, konferenser, möten och träffar för att informera
om förbundets arbete. Kommitténs ledamöter har också diskuterat vilken utformning och
inriktning som är lämplig för Dykkommittén i framtiden. En rad intressanta nya projekt har
förslagits och framarbetats för kommittén.
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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 (vilande)
Johan Lampén, motion, Öppet vatten
Kommittén har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda möten.
Fensimskommittén har under året börjat med fasta möten en gång per månad vilket visat sig
vara ett bra sätt för oss att hålla de olika frågeställningarna vid liv och få en snabbare
behandling. Ett framgångsrikt sätt som vi kommer att fortsätta med även under 2005.
På grund av bristande resurser (ideellt arbetande kommittémedlemmar) och med begränsad
tid har vi inte riktigt orkat med den breddningsverksamhet som vi skulle önskat. Det finns ett
intresse för fensimsverksamheten framförallt i Stockholmsområdet, men det har inte lyckats
oss att finna någon som kan dra igång verksamheten på allvar. Delvis verkar detta förknippat
med svårigheten att få tillgång till bassängtid i Stockholmsregionen. En målsättning som vi tar
med oss till nästa år är att försöka få igång en varaktig verksamhet i Stockholmsregionen.
Tävlingssimmarna verkar ha ökat i antal inom de aktiva klubbarna och det verkar även som
att fler yngre barn har börjat utöva fensimning. De aktiva tävlingssimmarna fortsätter att visa
bra resultat och det är en av hörnstenarna i vår verksamhet.
Ett stort tack till Electrolux Service i Västerås som sponsrade oss så att vi kunde skicka
ytterliggare deltagare till VM i Shanghai. Och ett speciellt tack till Valter Olander som
medverkade till att vi fick sponsorkontraktet.
Jag vill även tacka Valter för det arbete som han hitintills har lagt ner på fensimningen i
Sverige och på kommittéarbete. Valter har inför 2005 valt att lämna fensimskommittén.
Jag hoppas att han fortsätter sitt arbete och engagemang för fensimningen på klubbnivå och
önskar Valter lycka till med träning och tävling samt sin övriga verksamhet.
Utbildning
Vi har certifierat ett antal apparatsimmare samt apparatsimtränare efter kurs i Västerås.
Funktionärsutbildning hölls i samband med NM i Göteborg och SM i Köping. Utöver
utbildningen har vi tagit fram nytt och omarbetat materialet för utbildning av apparatsimmare
samt apparatsimtränare. Tack till Pontus Olander som hjälpt oss med detta.
Vi har även tagit fram nya certifikat för de olika utbildningarna.
Motion – Öppet vatten
Under 2004 så har det genomförts SM i Öppet vatten i samband med Riddarfjärdsimningen,
Stockholm och det korades en manlig och en kvinnlig segrare.
I samband med SM tävlingarna genomfördes en uppvisningstävling i Strömparteren,
Stockholm. En del nyfikna erbjöds att prova på att simma med monofena samt simplatta.
Den andra tävlingen som genomfördes var det årliga Solstasimmet i Karlstad, tävlingen var
öppen för alla kategorier; tävling och motion.
Tyvärr blev årets upplaga av Luciasimmet i Djurgårdsbrunnskanalen inställt. Under året som
gick knöts kontakter med Svenska simförbundet för att gemensamt ha tävlingar i samband
med EM Masters i Stockholm under augusti 2005, tävlingsplats är Brunnsviken, Solna.
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Tävling
Under 2004 har två tävlingar arrangerats. Det är Nordiska Mästerskapen och Svenska
Mästerskapen.
Nordiska Mästerskapen 10-11 april i Göteborg
Under påskhelgen, 10-11 april, genomfördes Nordiska Mästerskapen i fensim i Valhallabadet,
Göteborg. Tävlingen arrangerades i samarbete med Juniordykarna från Göteborg, med Fredrik
Sundström i spetsen, och blev en lyckad tävling med många fina resultat. Ett stort tack till
Fredrik för det arbete han la ner för att ro NM i hamn.
Svenska Mästerskapen 19-20 juni i Köping
19-20 juni genomfördes årets SM i fensim i Köpings utomhusbassäng. Arrangörer var
Västmanlands Sportdykarförbund och Köpings Sportdykarklubb. Då vädret inte var det bästa,
samtidigt som tävlingsstarten försenades pga av tekniska problem, så uteblev de riktigt bra
resultaten. Tävlingarna genomfördes i tre åldersklasser. Seniorer som var en öppen klass där
samtliga deltog, juniorer med deltagare födda –87 och senare, och ungdomsklasserna för
pojkar och flickor födda -89 och senare. Följande klubbar deltog: VF Oasen (Västerås), DK
Bottenskraparna (Visby), Malmö SDK, Sundsdykarna (Malmö), DK Amöborna (Stockholm)
och Juniordykarna (Göteborg)
Här är samtliga individuella segrare:
Herrseniorer: Valter Olander, VF Oasen (50m fs, 100m fs, 200m fs, 800m fs, 50m ld, 100m
ap)
Damseniorer: Anna Tjerngren, VF Oasen (50m fs, 100m fs, 200m fs, 50m ld, 100m ap,
400m ap) och Carolina Nordvall, VF Oasen (800m fs)
Herrjuniorer: Miras Medeubajv, DK Amöborna (50m fs, 100m fs, 200m fs, 800m fs, 50m
ld) och Jon Tjerngren, VF Oasen (100m ap)
Damjuniorer: Carolina Nordvall, VF Oasen (100m fs, 200m fs, 800m fs, 50m ld, 100m ap,
400m ap) och Felicia Nyberg, DK Bottenskraparna (50m fs)
Pojkar: Miras Medeubajv, DK Amöborna (50m fs, 100m fs, 200m fs, 800m fs, 50m ld)
Flickor: Felicia Nyberg, DK Bottenskraparna (50m fs, 200m fs, 800m fs, 50m ld) och
Karolina Lindberg, Malmö SDK (100m fs)
Landslag
Nordiska Mästerskapen 10-11 april i Göteborg
Störst framgång vid Nordiska Mästerskapen hade Sverige på damsidan. Anna Tjerngren tog
hem priset som bästa dam, medan Felicia Nyberg vann priset som bästa flicka i
ungdomsklassen upp till 15 år.
I det svenska laget ingick följande 13 simmare och 2 ledare:
Damlaget: Anna Tjerngren VF Oasen, Carolina Nordvall VF Oasen, Rowena Nystrand
Malmö SDK, Mikaela Andersson VF Oasen
Flicklaget: Felicia Nyberg Bottenskraparna, Frida Östlund VF Oasen, Karolina Lindberg
Malmö SDK, Helen Nordin Bottenskraparna
Herrlaget: Valter Olander VF Oasen, Pontus Olander VF Oasen, Christoffer Ringsten Malmö
SDK, Dan Tjerngren VF Oasen, Jon Tjerngren VF Oasen.
Lagledare: Lars-Olov Tjerngren, VF Oasen
Biträdande lagledare: Anders "Limpan" Lindberg, Malmö SDK

18
Svenska Sportdykarförbundets förbundsmöteshandlingar 2005

Anna Tjerngren startade i fem individuella grenar och vann alla. På 400 meter sänkte Anna
det nordiska rekordet med en sekund och det svenska rekordet med två sekunder. Det nya
rekordet lyder nu 3:36.84. De övriga grenarna Anna vann var 50, 100, 200 meter fensim och
50 meter längddyk. Valter Olander vann sin gamla specialgren 400 meter fensim. Valter slog
också svenska rekordet på både 200 och 100 meter fensim. 200 meters rekordet sänktes till
1:31.09. Valter blev tvåa i 200 meter efter Finländaren Marko Kolsi som pressade det elva år
gamla nordiska rekordet till 1:29.24. Genom att simma startsträckan 4x100 meters lagkappen
blev Valter första svensk under 40 sekunder. Det nya svenska rekordet lyder nu på 39.95.
Carolina Nordvall vann enkelt damernas 1 500 meter. På 800 meter apparatsim blev Carolina
tvåa med nytt nordiskt juniorrekord. Svenska juniorrekordet slog Carolina på båda 400 meters
distanserna, varav det blev silver på apparat.
I ungdomsklassen upp till 15 år dominerade gotländskan Felicia Nyberg stort och vann
samtliga sex individuella grenar. Tillsammans med Frida Östlund, Karolina Lindberg och
Helen Nordin blev det också svenskt ungdomsrekord på 4x200 meter. 12-åriga Frida Östlund
lyckades simma hem bronset i ungdomsklassen på 50 meter fensim.
Junior-EM 20-26 juli i Eger, Ungern
Vid Junior-EM 2004 var Carolina Nordvall enda svenska deltagare. Carolina gjorde strålande
resultat och lyckades med att sätta sina första svenska och nordiska seniorrekord. Bäst
lyckades Carolina på 1 500m fensim där hon slog nordiskt rekord med tiden 14:33.82 och
placerade sig på en hedrande 6:e plats. På 800m fensim raderade Carolina ut det 18 år gamla
svenska rekordet med tiden 7:41.43 (9:a). På både 400m fensim och 400m apparat slog
Carolina svenska juniorrekord.
VM 23-28 oktober i Shanghai, Kina
Vid VM i fensim som genomfördes 23-28 oktober i Shanghai var konkurrensen stenhård och
det slogs världsrekord på de flesta distanserna. 31 länder deltog och de dominerande länderna
Kina och Ryssland tog flest medaljer. Det svenska landslaget bestående av Anna Tjerngren,
Carolina Nordvall och Valter Olander slog även de många rekord, både svenska och nordiska,
och för första gången på många år så hade vi svenskt i VM-final. Det var Anna som simmade
final på både 50m och 100m fensim. På 100m fensim blev det en övertygande femteplats och
därmed är Anna klar för World Games 2005 där endast de sex bästa simmarna i världen i
respektive gren får delta.
Sammanställning av de svenska resultaten:
Tid
Anna Tjerngren
50m fensim
19.49
100m fensim
42.19
50m längddyk
18.24
Carolina Nordvall
400m fensim
3:43.90
1 500m fensim
14:51.21
Valter Olander
100m fensim
39.60
200m fensim
1:30.46
50m längddyk
15.93
100m apparat
35.61

Placering
6
5
11

nordiskt rekord
nordiskt rekord
nordiskt rekord

23
15

svenskt juniorrekord

21
16
17
9

svenskt rekord
svenskt rekord
svenskt rekord
nordiskt rekord

Slutligen vill jag framföra ett mycket stort tack till mina kommittéledamöter. Jag vet att ni
tidvis arbetat hårt för att få verksamheten att rulla. Utan ert arbete skulle det inte vara möjligt.
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FRIDYKNINGSKOMMITTÉN
Fridykningskommittén har under året bestått av:
Linda Nilsson, ordförande
Fredrik Sundström
Ammi Liehl
Gustav Leijon, tom november 2004
Gustaf Ekström, from november 2004
Ännu ett fridykningsår har gått mot sitt slut och det är dags för nya aktiviteter och mål. Innan
2005 inleds passar det bra med att göra en summering av verksamhetsåret 2004.
2004 inleddes med ett omfattande planeringsmöte då bland annat en arbetshelg med inriktning
mot Fridykarinstruktör Steg 3, Distriktsungdomsledarträff (DUL), Fridykarriksdag (FRIKS)
samt ytterligare kommittémöten preliminärbokades. Huvudtema för året var, förutom enligt
tidigare att locka fler till att utöva sporten, att fokusera på ledarskap och breddning med
avseende på avancerad fridykning.
En lyckad DUL-träff med många deltagare, teambuildingsaktiviteter, diskussioner och en
ledarskapsföreläsning hölls på våren ute på Bosön. Även om många ungdomsledare slöt upp
hade vi hoppats på fler men tyvärr saknar ett flertal distrikt en fungerande ungdomssektion.
Detta är egentligen förvånansvärt med tanke på antalet ungdomar som finns i distrikten och är
intresserade av sporten. Några frågor som vi aktivt jobbar med är bland annat: vad ska vi göra
för att nå ut till dessa ungdomar? Hur ska vi få igång en fungerande ungdomssektion i de
distrikt som inte ens har en distriktsstyrelse?
Temat för FRIKSen det gångna året var avancerad fridykning och fridykningsfysiologi där
Sebastian Näslund, ordförande i AIDAsweden och Erika Schagatay doktor i zoofysiologi
föreläste. Trots många positiva reaktioner när det gäller temat kom knappt 40 deltagare. De
som tog del av FRIKS var mycket nöjda de flesta blev inspirerade till att utveckla sin
fridykningsteknik och lära sig mer om sin kropp när de fridyker. Dessa önskemål har medfört
att avancerad fridykning, eller apnea, är högt prioriterat under 2005. Trots det stora intresset
för apnea kan vi ändå inte låta bli att undra varför det var så lågt deltagande på FRIKS. Är det
en tillfällig formsvacka eller håller föreningslivet och ideellt arbete på att dö ut i Sverige? Vår
förhoppning är i alla fall att någon form av breddning av fridykningen inom förbundet kan
locka fler till att börja fridyka eller återuppliva intresset hos de ”passiva” fridykarna runt om i
landet.
Vidare fortlöper arbetet med Fridykarinstruktörsutbildningen Steg 3, som visat sig vara ett
ganska omfattande projekt. Vårt mål är att ta fram en utbildning av hög kvalité som berör alla
de tänkbara områden som är viktiga att ha med sig i arbetet som fridykningsinstruktör,
framför allt är det roligare och mer motiverande att fortsätta arbeta utifrån en gedigen grund.
En stor del av framtagandet av material, uppdateringar av utbildningar och inledandet av
samarbeten medför att kommittén måste hålla ett stort antal fysiska möten, dels för att
underlätta arbetsgången och dels för att enkelt och snabbt kunna hjälpas åt och ta fram nya
och fungerande lösningar.
Under 2004 skedde även en förändring i kommittésammansättningen, Gustav Leijon har valt
att dra sig tillbaka på grund av tidsbrist samtidigt som den tidigare kommittémedlemmen
Gustaf Ekström har återvänt till kommittén med nya friska tag. Ammi har trappat ner en del
på sitt arbete och fungerar mer som en mentor för övriga kommittémedlemmar även om hon
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ansvarar för en del projekt som konverteringsutbildningen. I övrigt pågår kommittéverksamheten som vanligt.
Tillsammans ser vi framemot ett händelserikt 2005 med ännu fler aktiva och engagerade
fridykare runt om i Sverige. Under 2004 utbildades 553 fridykare och 62 instruktörer och
självklart hoppas vi på ännu fler under 2005!
Jag vill även passa på att tacka mina kommittédeltagare för de goda insatserna de gjort under
2004 och kanslipersonalen för all hjälp i samband med planering och bokning av alla
aktiviteter.
Tiokampanjen 2004 (2003-11-22 – 2004-11-16)
Viking fridykare - 7
Fridykare Steg 3 - 32
Fridykare Steg 2 - 148
Fridykare Steg 1 - 366
Totalt - 553
Fridykarinstruktör Steg 3 - 1
Fridykarinstruktör Steg 2 - 12
Fridykarinstruktör Steg 1 - 47
Totalt – 60

143 Helsingborgs brandförsvar
50 Enångers SDK
25 DK Kalmarsund
24 DK Putan
22 Alingsås DK
18 Y-town Diving Team
18 Älvsby SDK
18 DK Delfinen
17 DK Octopus
15 Linköpings SDK
14 DK Knattedykarna

14
13
12
12
12
12
11
11

Örebro SDK
SDK Dykex
DK Pocket Divers
Strängnäs SDK
Götaverkens SDK
Hedemora SDK
Växjö SDK
Eskilstuna SDK Nautic

INTERNATIONELLA KOMMITTÉN
Internationella kommittén har under året bestått av:
Thomas Edström, ordförande
Gunnar Järvholm
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 i Rom i april. Sverige representerades av Gunnar Järvholm (även
ledamot av CMAS styrelse). Huvudtema för årsmötet var att fastställa nya stadgar. En utförlig
rapport har lämnats tidigare. 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 (kontaktman för UV-rugbykommissionen och
ungdomskommissionen) samt representant i EUF.
Jonas Andersson - medlem i CMAS UV-rugbykommission.
CMAS (Confederation Mondiale des Activités Subaquatique)
CMAS har utvecklat sin hemsida som finns under adress www.cmas.org. Där kan man finna
information om CMAS som organisation, aktiviteter, regler, tävlingsdatum m.m.
Diskussionerna inom CMAS styrelse har varit målinriktade. Dopingregler och
stadgeförändringar samt sportfrågor har dominerat arbetet inom organisationen. CMAS
Tekniska kommitté har slutfört arbetet med standards för alla tekniska dykformer från CMAS
enstjärnig dykare till CMAS trestjärnig instruktör. Ekonomin är stabil. Medlemsantalet är i
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dag ca 108 förbund och ca 80 dykcenter. Organisationens problem är att allt för få
medlemsförbund utfärdar CMAS-certifikat, ett problem som negativt påverkar ekonomin.
EUF (European Underwater Federation)
EUF är en organisation som skall ta tillvara alla dykarnas intresse inom EU:s sfär. EUF
arrangerar inga tävlingar och skall inte utfärda certifikat. Det innebär att även s.k.
kommersiella organisationer kan vara medlemmar. Huvuduppgiften är att ha kontakt med EUkommissionerna och påverka innan beslut fattas som berör sportdykare i allmänhet. Lokalt
skall medlemsförbunden påverka och informera sina representanter i respektive land. EUF har
haft två möten under året.
CEN-gruppens arbete har givit eko i både dykvärlden och på EU-nivå. Ett certifieringssystem
(kvalitetssäkringssystem) har skapats och organisationer kan nu via ett företag från Österrike
(ON) certifiera sin utbildning.

TEKNISKA KOMMITTÉN
Tekniska kommittén har under året bestått av:
Niklas Johansson, ordförande
Bodil Jansson
Jan Ekström
Kommittén har haft åtta möten varav sex telefonmöten.
Kommittén har under året färdigställt den nya läroboken, dykledarkursen samt två
specialkurser, torrdräktskurs och materialvårdskurs. Dessutom har en-, två-, och trestjärnig
kurs reviderats. Under året har arbetet med att revidera den enstjärniga instruktörskursen och
att anpassa den till CMAS Standards & Requirements fortsatt och den är nu i det närmaste
klar.
Under året har vi haft två instruktörer på kurs för att kunna påbörja arbetet med att införa
CMAS kurser i avancerad dykning, och detta har i dagsläget lett till att en Gasblenderkurs blir
klar under våren 2005.
Vi har dessutom fortsatt vårt arbete med att ta fram nya vattenkort till våra dykkurser och att
ta fram PowerPointmaterial till den enstjärniga dykkursen.
Under året har 32 dykrapporter inkommit. Två ansökningar har inkommit till
dumpningsfonden och en (1) utbetalning har gjorts med totalt 400 kronor. Dumpningsfonden
disponerar för närvarande 42 566 kronor.
TK anser själv att vi fungerar väl, och vi har under året fått än fler kontakter med instruktörer
ute i landet som är intresserade av att hjälpa till i utvecklingen av material och utbildningar.
Detta bådar gott inför vår kommande verksamhet.
Följande certifikat har utfärdats:
2000
Trestjärniga instruktörer
0
Tvåstjärniga instruktörer
28
Enstjärniga instruktörer
31
Fyrstjärniga dykare
3
Trestjärniga dykare
121

2001
6
21
27
3
126

2002
4
10
45
6
93

2003
0
10
23
9
113
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2004
0
4
17
3
132

Tvåstjärniga dykare
Enstjärniga dykare
Nitroxinstruktörer
Avancerade nitroxinstruktörer
Nitroxdykare
Avancerade nitroxdykare

322
441

319
408

331
501

253
420

252
404

0
0
63
0

7
0
31
0

2
0
67
0

4
3
53
8

0
1
54
13

UV-RUGBYKOMMITTÉN
UV-rugbykommittén har under året bestått av följande personer:
Fredrik Åström, ordförande tom juni 2004, grenledare serie
Jonas Gamstedt, ordförande from juni 2004
Manuel Tito de Morais, grenledare domare
Christian Hedlund, grenledare herr
Helena Wilhelmsson, grenledare dam
Stefan Wivegg, grenledare ungdom tom juni 2004, ekonomiansvarig from juni 2004
Ingvar Josefsson, grenledare bredd
David Klingvall, grenledare ungdom from hösten 2004
Kommittén har under året haft tre protokollförda möten.
Internationellt
Under året har herr-, dam-, junior- och oldboyslandslagsverksamhet planerats. Oldboys-EM
blev dessvärre inställt. De övriga landslagen arrangerade träningsläger och deltog i
mästerskap enligt nedan:
Senior-NM i Oslo, Norge 28-29 februari
Herr
Dam
Guld
Finland
Norge
Silver
Norge
Sverige
Brons
Sverige
Danmark
Fyra
Danmark
Sveriges herrlandslag genomgår en generationsväxling sedan VM 2003. I NM-laget var två
tredjedelar av spelarna utbytta jämfört med VM-laget.
Junior-NM Oslo, Norge 20-21 november
Guld
Sverige
Silver
Norge
Brons
Finland
Efter två raka silver i junior-NM tog Sverige tillbaka positionen som ledande nordiska nation
på ungdomssidan!
Övrigt
Svenska mästarna SDK Malmö-Triton respektive Musslorna deltog i Champions Cup (EM för
klubblag) i Berlin den 27-28 november. Herrlaget blev tvåa och damlaget trea. Segrade gjorde
finska Ahveniston på herrsidan och tyska TC Berlin på damsidan.
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Nationellt
Under året har herrseniorerna bedrivit seriespel i tre nivåer, allsvenskan, elitserien och
division 1. Detta var första provsäsongen med detta seriesystem. Damerna har spelat i
damserien. För juniorerna har yngre och äldre junior-SM spelats.
SM-slutspel (herr och damsenior) i Malmö 16-18 april
Herr
Dam
Guld
SDK Malmö-Triton
Musslorna
Silver
Sydkusten SDK
Felix Flix
Brons
Linköping SDK
Sjökorna
Fyra
Felix DF
Malmö-Triton blev dubbla svenska mästare (fjärde raka SM-guldet på herrsidan).
Junior-SM i Visby 20-21 mars
Äldre juniorer
Guld
Norrtälje DK
Silver
ESURF
Brons
DK Bottenskraparna
Fyra
Felix DF
Femma
Malmö
Sexa
Oskarshamn

Yngre juniorer
Norrtälje DK
DK Bottenskraparna
Malmö

Seriegrenen
För första gången spelades södra och norra allsvenskan under hösten 2003 som kval till 2004
års elitserie. De allsvenska lag som inte kvalificerade sig till elitserien spelade division 1.
Malmö-Triton vann i södra och Linköping i norra allsvenskan. SDK Malmö-Triton vann
elitserien.
I division 1 östra vann Telge PB. Division 1 västra vanns av Götene/Lidköping. I söder
spelades Öresundsserien, en serie med svenska och danska lag istället för division 1 södra. I
norr spelades ingen serie under säsongen 2003/2004.
Musslorna vann damserien.
Breddgrenen
Två breddläger för seniorer har genomförts under året och ett antal UV-rugbyförfrågningar
har hanterats. Nytt för året är att ett breddläger för juniorer har genomförts.
Domargrenen
En regel- och domarkurs har genomförts. Utöver det vanliga ansvaret att ta ut domare till
serierna och SM har svenska domare dömt internationellt på NM, Junior-NM och Champions
Cup.
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FÖRBUNDETS EKONOMISKA STÄLLNING I SAMMANDRAG
2004

2003

4 602 183
-87 742
3 (1)
11 261

5 458 717
-114 811
3 (0)
12 183

2004

2003

NOT
1

4 602 183

5 458 717

2

-925 200
-2 344 828
-1 352 158

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

3

-73 457

-94 671

-4 695 643

-5 578 345

-93 460

-119 628

7 459
-1 741

8 824
-4 007

Resultat efter finansiella poster

-87 742

-114 811

ÅRETS RESULTAT

-87 742

-114 811

Föreningens intäkter
Resultat efter finansnetto
Antal anställda (varav män)
Antal medlemmar

RESULTATRÄKNING

Föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader
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BALANSRÄKNING

2004-12-31

2003-12-31

56 222

107 523

56 222

107 523

540 437

746 289

76 478
0
284 443
360 921

59 241
29 000
202 670
290 911

732 646

63 347

Summa omsättningstillgångar

1 634 004

1 100 547

SUMMA TILLGÅNGAR

1 690 226

1 208 070

580 661
-87 742
492 919

695 472
-114 811
580 661

52 848
52 848

53 671
53 671

417 878
41 644
684 937

314 284
57 672
117 949

1 144 459

573 738

1 690 226

1 208 070

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
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med Årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är
oförändrade i jämförelse med föregående år.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och
skulder har tagits upp till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Not 1 Detaljerad redovisning (tkr)
Intäkter
Serie- och deltagaravgifter
Kurs- och lägeravgifter
Övriga avgifter och intäkter
Reklam- och annonsintäkter
Certifikat och stämplar
Instruktörs- och dykledarskap
Försäljning förlag
Prenumeration Sportdykaren
Medlemsavgifter
Övriga intäkter
Statliga bidrag
Övriga bidrag
Handslaget

2004
126
63
142
69
128
1
495
3
1 555
168
1 816
0
36

2003
119
25
90
101
154
11
621
5
2 072
136
1 853
362
0

SUMMA INTÄKTER

4 602

5 458

Kostnader
Tävling/match/träning
Förlag
Lokalhyra
Övriga hyror
Data/Inventarier
Kommittéer
Reklam & PR, Sportdykaren
Medlemsförsäkringar
Personal
Förvaltningskostnader
Administration
Övriga föreningskostnader
Övriga externa kostnader
Handslaget

550
353
156
58
90
855
408
271
1 352
42
394
9
122
36

541
520
208
98
160
1 069
548
276
1 423
47
489
199
0
0

SUMMA KOSTNADER

4 696

5 578

Resultat före finansiella poster
Räntenetto

-94
6

-119
5

Årets resultat

-88

-114
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Not 2 Anställda och personalkostnad
Löner, ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar till anställda
Pensionskostnader till anställda
Övriga sociala kostnader
Antal anställda (varav män)
Styrelse (varav män)
Ledning/ordförande (varav män)

2004
998 137
55 830
269 490
3 (1)
7 (5)
1 (0)

2003
1 013 789
54 357
313 183
3 (0)
9 (5)
0 (1)

1 323 457

1 381 329

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Inköp

2004
608 199
22 156

2003
486 535
121 663

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

630 355

608 199

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

-500 676
-73 457

-406 005
-94 671

Utg. ackumulerade avskrivningar enligt plan

-574 133

-500 676

56 222

107 522

Not 3 Avskrivningar
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över tre år.

Not 4 Inventarier

Utgående planenligt restvärde

Not 5 Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet med avdrag för 3 % inkurans
med beaktande av lägsta värdets princip.

Not 6 Förändring av eget kapital

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

Balanserat resultat

Årets resultat

695 472
-114 811

-114 811
114 811
-87 742
-87 742

580 661
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Stockholm den 20 mars 2005

Kajsa Lindman

Mattias Morin

Christian Hollmann

Håkan Sengoltz

Perhenrik Eriksson

Åsa Boström

Sören-Erik Sörensen

REVISORSPÅTECKNING
Vår revisionsberättelse har avgivits den

Richard Nygren
Auktoriserad revisor
Utsedd av SSDF

/

2005

Jonas Grahn
Auktoriserad revisor
Utsedd av RF
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SPECIFIKATION AV RESULTAT 2004 SAMT JÄMFÖRELSE MED BUDGET (tkr)
UTFALL
BUDGET AVVIKELSE
Statliga bidrag
Medlemsavgifter
Förlag
Certifikat, deltagar-, annonsintäkter
Personal
Försäkringar
Centralt
Marknadsföring
IT och Hemsida
Sportdykaren
Internationella kommittén
Dykkommittén
Fensimskommittén
Tekniska kommittén
Fridykningskommittén
UV-rugbykommittén
Årets resultat

1 816
1 554
197
140
-1 352
-281
-699
-17
-145
-594
-56
-90
-154
-86
-44
-277

1 816
2 150
275
135
-1 390
-125
-1 131
-35
-100
-540
-50
-170
-175
-110
-90
-290

0
-596*
-78
5
38
-156
432
18
-45
-54
-6
80
21
24
46
13

-88

170

-258

* Se kommentar i förvaltningsberättelsen. Utan den bokföringsjustering som beskrivs skulle
årets resultat för 2004 blivit plus 340 000 kronor.
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SVENSKA SPORTDYKARFÖRBUNDETS EKONOMISKA PLAN 2005
Resultat
2004

Budget
2005

Serie- och deltagaravgifter
Kurs- och lägeravgifter
Övriga avgifter och intäkter
Reklam- och annonsintäkter
Certifikat och stämplar
Instruktörs- och dykledarskap
Försäljning förlag
Prenumeration Sportdykaren
Övriga intäkter
Medlemsintäkter
Statligt bidrag
Handslaget

126
63
142
69
129
0
495
3
169
1 554
1 816
36

137
100
99
60
120
0
600
3
0
1 600
1 770
120

SUMMA INTÄKTER

4 602

4 609

Kostnader
Tävling/match/träning
Förlag
Lokalhyra
Övriga hyror
Data/Inventarier
Kommittéer
Reklam & PR, Sportdykaren
Medlemsförsäkringar
Personal, lön, soc. avg., förs., sjuk- och hälsovård
Förvaltningskostnader
Handslaget
Administration
Övriga föreningskostnader
Övriga externa kostnader

550
497
156
58
90
679
414
271
1 352
42
36
401
9
141

753
300
160
39
59
627
282
223
1 373
45
120
438
10
153

SUMMA KOSTNADER

4 696

4 582

Intäkter

Resultat före finansiella poster
Räntenetto

-94
5

Årets resultat

-88
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VERKSAMHETSPLAN FÖR 2005/2006
Styrelsen föreslår att satsningen på ökat medlemsantal fortsätter. I första hand gäller det att
bibehålla de medlemmar vi redan har och i andra hand få in nya medlemmar.
För att bibehålla medlemmarna gäller det att lyfta fram vad SSDF har att erbjuda anslutna
klubbar och medlemmar, d.v.s. tydliggöra vad du som medlem och förening har tillgång till
via SSDF. En första satsning har redan startat och kommer att fortsätta under 2005.
För att komma åt nya medlemmar gäller det att SSDF synliggörs mer och att fördelarna lyfts
fram. Barn och ungdomar är en stor potentiell grupp som skall ges större utrymme under 2005
och 2006. Denna satsning går hand i hand med Handslaget och medel från den kassan
kommer att utnyttjas till detta.
Satsningen på uppfräschning, förnyelse och ny framtagning av utbildningsmaterial fortsätter.
Samarbetet med de nordiska länderna kommer att förbättras och tydliggöras.
Den negativa medlemstrenden måste brytas och det kommer att vara huvudmålet för 2005.

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 Karlskoga SDK: Motionen föreslår att Svenska Sportdykarförbundet verkar för ändrad
lydelse i förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (1994:1716) så att
krabbfiske tillåts vid dykning.
Kommentar från Svenska Sportdykarförbundets styrelse: Svenska Sportdykarförbundet värnar
om havets invånare och deras miljö, speciellt för de arter som redan i dag behöver hjälp för
att stärka sitt bestånd. Krabbtaska är en sådan art, som behöver få ett bättre fotfäste i våra
vatten. Att tillåta krabbfångst under dykning skulle troligtvis resultera i lokal utfiskning vid
några av Sveriges mest populära dykarplatser. Av motionen framgår inte heller om det ska
införas speciella föreskrifter eller om undantag för fiske av vissa krabbarter skall göras. Med
hänsyn till naturvården samt att vissa krabbarter, bland annat krabbtaska och trollkrabba,
inte bör överfiskas föreslår förbundsstyrelsen att motionen avslås.
Svenska Sportdykarförbundets styrelse yrkar därmed avslag på motionen.
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MOTION 2
Från Ängelholms SDK: Motionen föreslår att Svenska Sportdykarförbundet ändrar
åldersgränsen för junior upp till 18 år.
Kommentar från Svenska Sportdykarförbundets styrelse: Styrelsen har för avsikt att
genomföra en analys av skälen till varför medlemmar lämnar förbundet och dess
medlemsföreningar. Då detta beslutunderlag idag saknas kan vi inte bedöma om det är
ekonomiska eller andra anledningar som gör att medlemmar lämnar förbundet. Styrelsen
anser därför att det är olämpligt att höja den övre åldersgränsen för juniorer utan att först ha
genomfört analysen då detta allvarligt skulle kunna försämra förbundets redan ansträngda
ekonomi.
Svenska Sportdykarförbundets styrelse yrkar därmed avslag på motionen.
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STYRELSENS FÖRSLAG 1
Se separat bilaga.

FÖRENINGS- OCH MEDLEMSAVGIFTER 2006
Styrelsen föreslår att förbundsmötet fastställer förenings- och medlemsavgifter för 2006
oförändrade enligt nedan.

Kategori
Förening
Senior
Junior
Familjesenior
Familjejunior

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

Avgift 2006
630
220 (from 1/10 155)
110
110
0

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL SSDFs FÖRBUNDSMÖTE 2005
Funktion

Namn

Distrikt

Mandattid

SSDFs styrelse
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Adjungerande

Kajsa Lindman
Åsa Boström
Tony Pettersson
Ole Lundgren
S-E Sörensen
Jessica Lundgren
Hans Örnhagen

Stockholm
Norrbotten
Skåne
Västergötland
Norrbotten
Skåne
Stockholm

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

Revisor och revisorssuppleant
Revisor
Rickard Nygren
Osborne Johnsons Revisionsbyrå
Revisorssuppleant Thomas Gustavsson Osborne Johnsons Revisionsbyrå

Nyval 1 år
Nyval 1 år

Valberedning (förbundsmötet, inte valberedningen föreslår dessa poster), avgående:
Ordförande
Lasse Gustafsson
Västkusten
1 år
Ledamot
Eva Lundström
Blekinge
2 år
Ledamot
Classe Morén
Dalarna
2 år
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