HANDLINGAR TILL FÖRBUNDSMÖTET 2006
Plats:
Tid:

Scandic Kungens Kurva, Skärholmen
Söndagen den 23 april 2006

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 2006 (utom delegater)

9

Förvaltningsberättelse 2005

10-25

Årsredovisning och ekonomisk plan

26-31

Verksamhetsplan, Strategi och handlingsplan

32-35

Proposition medlemsavgifter

36

Förenings- och medlemsavgifter

37

Valberedningens förslag

37

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, 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, Rebecka Javette, telefon 0457-45 54 05 eller epost rebecka.javette@bigtravel.se. Ange projektnummer 10001 vid bokning.
De som väljer att åka bil istället för tåg får ersättning med 18 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
fredagen den 2 maj 2006 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 förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande
verksamhetsperiod samt fastställande av föreningarnas medlemsavgift till förbundet.

11.

Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.

12.

a)
b)
c)

13.

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

14.

a)
b)

15.

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

16.

Antagande av officiellt kungörelseorgan.

17.

Mötets avslutande.

Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år.
Val av en styrelseledamot för ett 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 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 7 april 2006.
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 2006
Antal röstberättigade
medlemmar

Antal röster

Blekinge

112

1

Dalarna

354

3

Gävleborgs

187

1

Jämtland/Härjedalens

126

1

Norrbottens

241

2

Närke

436

3

Skåne

995

5

Småland

756

5

Stockholm

923

5

Södermanland

268

2

Uppland

348

3

Värmland

335

3

Västerbotten

173

2

Västergötland

606

5

Västernorrland

20

1

Västkusten

465

4

Västmanland

229

2

Östergötland

226

2

Summa

6800

50

Specialdistriktsförbund

Röstlängden avser tiden 1/1 2006 – 31/12 2006
Beräkningen av distriktens röster till förbundsmötet sker enligt SSDFs stadgar Kap 2, § 4
Rösträtt.
Förbundets totala antal medlemmar i medlemsförening som upptagits i röstlängden per den 31
december divideras med 50 (=totala antalet ombud). Distriktens antal medlemmar per samma
datum divideras med den erhållna kvoten varvid en distriktskvot erhålles. Antalet heltal i
distriktskvoten ger en röst per heltal. Resterande utjämningsmandat fördelas till distrikten i
decimalturordning.
Dock högst 5 och minst 1 mandat per distrikt.
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OMBUD VID SSDFs FÖRBUNDSMÖTE 2006
SPECIALDISTRIKTSFÖRBUND

OMBUD

ANTAL
RÖSTER AVPRICK

Blekinge (1)
Dalarna (3)

Gävleborg (1)
Jämtland/Härjedalen (1)
Norrbotten (2)

Närke (3)

Skåne (5)

Småland (5)

Stockholm (5)
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Södermanland (2)

Uppland (3)

Värmland (3)

Västerbotten (2)

Västergötland (5)

Västernorrland (1)
Västkusten (4)

Västmanland (2)

Östergötland (2)

SUMMA

8
Svenska Sportdykarförbundets förbundsmöteshandlingar 2006

DELTAGARE FÖRBUNDSMÖTET 2006 (UTOM DELEGATER)
Förbundsstyrelsen
Håkan Sengoltz
Perhenrik Eriksson
Jessica Lundgren
Sören-Erik Sörensen
Åsa Boström
Ole Lundgren
Tony Pettersson
Valberedning
Lasse Gustafsson
Lisa Mastvik
Karlo Balas
Classe Morén
Linda Nilsson

Kommittéordförande
Kjell Westberg, Dykkommittén
Rowena Nystrand, Fensimskommittén
Linda Nilsson, Fridykningskommittén
Gunnar Järvholm, Internationella kommittén
Övriga
Hans Örnhagen, förbundsläkare
Kristina Nilsson, förbundsläkare
Richard Bauhn, förbundsjurist
Kansli
Lena Holmbring
Gustaf Ekström
Carina Nilsson
Johanna Strömgren

Mottagare av stipendium
DK Bottenskraparna

9
Svenska Sportdykarförbundets förbundsmöteshandlingar 2006

SVENSKA SPORTDYKARFÖRBUNDET
Organisationsnummer 802003-1723
ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2005
Styrelsen för Svenska Sportdykarförbundet avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret
2005.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
SSDFs styrelse har haft 11 protokollförda styrelsemöten samt 7 VU-möten under
verksamhetsåret.
2005 har varit ett år med mycket hård hantering av ekonomin. En tuff, åtstramad budget samt
en ny budgetprocess har införts och visar redan resultat. Istället för tidigare kraftiga
nedskärningar under hösten, revideras nu budgeten i maj, när vi ser en tydligare tendens av
medlemsantalet. Budgeten bygger därför på mer realistiska medlemssiffror. Detta är ett måste
för att arbetet skall kunna bedrivas på ett vettigt sätt under hela året. 2005 är också det första
året som vi inte behövde göra en budgetjustering under hösten för att spara pengar.
Budgeten för 2005 var i första skedet lagd med ett nollresultat. Vid revideringen i maj,
justerades budgeten upp och med ett resultat på 170 000 kronor. Resultatet för 2005 blev över
förväntan 545 000 kronor. Det beror främst på större medlemsintäkter jämfört med budget
och att kommittéerna hittat vägar att göra saker och ting billigare på − det är viktigt och
mycket bra. Dessutom kommer kostnaderna för den tvåstjärniga boken och tryckkostnaderna
för Nitroxboken inte förrän 2006. En stor del av summan som vi går plus med beror på att
kommittéerna inte agerat enligt plan. Aktiviteter som kommittéerna äskat pengar för har
uteblivit och de budgeterade pengarna har inte kunnat nyttjas till annat. Det har vi tagit
lärdom av i budgetarbetet för 2006.
En fördel med årets resultat är att vi nu uppfyller RFs rekommendationer för eget kapital. Vi
ska ändå fortsätta att analysera intäkter och kostnader med de resultat som månadsvis lämnas
till respektive ansvarig så att förbundet inte hamnar i likvida trångmål igen.
Medlemsantalet har under året fortsatt att sjunka. Detta är en allmän trend inom RF, men
vissa förbund ökar. Detta har varit det ämne som styrelsen jobbat med under hela året och det
var också det dominerade ämnet på ordförandekonferensen.
Verksamhetsåret inleddes med det första numret av den ”nya” Sportdykaren och en mycket
väl genomförd och fräscht deltagande på Dykmässan. Vår monter fick många positiva
kommentarer från både besökare och utställande grannar.
I januari hölls det nordiska ordförandemötet i svensk regi. Detta möte hålls vartannat år och
roterar mellan de nordiska länderna. Ämnen som diskuterades på årets möte var bl.a. fortsatt
samarbete om elevböckerna, CMAS GA och utvecklingen inom de egna förbunden. Norge är
det enda land som ökar sitt medlemsantal, övriga visar på sjunkande trend. Mötet beslutade
också att införa telefonmöten det år som inte mötet sker fysiskt. Nästa värdnation är Finland.
Ett avtal har ingåtts med det danska förbundet där de köpt rätten att översätta och producera
den enstjärniga elevboken i Danmark. De är även ansvariga för framtagandet av den
tvåstjärniga elevboken, som beräknas komma under hösten 2006. Sverige har även ingått ett
avtal med Danmark om att få använda deras nitroxtabell till den nya nitroxboken.
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I april gick startskottet för ett samarbete med Håll Sverige Rent. Två klubbar från Stockholm
tävlade vid Slussen i Gamla stan om en vinstsumma på 10 000 kronor och andra fina priser.
Hela två ton skrot plockades upp och bland skrotet hittades bl a. två kg hasch! Under 2006 är
målet att utöka detta samarbete till fler orter i Sverige.
Under maj månad blev det nya medlemskortet klart och skickades ut till klubbarna. Ett
kontinuerligt arbete pågår att knyta in fler förmåner till kortet.
I oktober hölls en gemensam distrikts- och kommittéordförandekonferens. Dvs. både
distriktsordföranden och kommittéordföranden deltog på samma möte. Detta var en åtgärd
p.g.a. att distriktens ordförandekonferens inte blivit av på ett antal år. Mötet blev mycket
uppskattat och kommer att fortsätta hållas som ett gemensamt möte framöver. En extra dag i
samband med förbundsmötet kommer att användas för uppföljning och fortsatt samarbete.
Huvudämnet för mötet var ”ett attraktivare förbund” och aktivitetsplaner togs fram.
Styrelsen tittar också på hur Klubben Online kan användas bland våra klubbar. Detta dels för
att få en smidigare hantering av inrapportering av medlemmar.
I november började Agneta Sjöblom arbeta på kansliet två dagar i veckan. Agneta är en
tillfällig resurs och finansieras av Trygghetsstiftelsen. Hennes främsta uppgifter är att stötta
arbetet med utvecklingen av Klubben Online och att knyta in fler medlemsförmåner.
Kansliet/personal. Camilla Aresén är fortsatt tjänsteledig och Johanna Strömgren är
föräldraledig fr.o.m. juni. Gustaf Ekström och Carina Nilsson vikarierar under perioden.
År två för Handslaget avslutades i juni och år tre tog vid med start i juli (avslutas juni 2006)
och hittills har fler än 50 klubbar ansökt om bidrag. Totalt har över 100 ansökningar kommit
in. Flera klubbar har sökt flera gånger. Potten för klubbarna år 2 låg på 398 000 kronor och
potten för år tre är 571 000 kronor. BUS – Barn, Ungdom och Skola startades upp under
2005. Tanken med BUS bygger på erfarenheter från Norge där en insats gjordes mot denna
målgrupp med mycket gott resultat. Handslagspengarna passar också mycket bra till detta.
Tyvärr har det gått trögt att komma igång av olika skäl, men i slutet av året hölls en ny start
och arbetet verkar nu vara på god väg.
Vi tackar för förtroendet 2005 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). 218 föreningar 2005 varav 18 vilande föreningar, totalt
200 aktiva föreningar med tillsammans 9850 medlemmar är anslutna till förbundet.

11
Svenska Sportdykarförbundets förbundsmöteshandlingar 2006

19788

20000

18927

18741

18000

17576

17439

17146
16205 16410

16000

15116
14262

14000

13216 13276
12183

12000

11261
9850

10000
8000
6000
4000
2000
0
1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

FÖRBUNDSMÖTET 2005
Det ordinarie förbundsmötet hölls den 24 april 2005 på Scandic Hotel, Skärholmen. Till
ordförande utsågs Hans Hellqvist. Styrelsen hade till detta förbundsmöte lagt ett förslag
angående stadgeändring. Två motioner hade inkommit. En från Karlskoga SDK och en från
Ängelholms SDK. Styrelsens förslag om avgifter bifölls av mötet vilket resulterade i en
oförändrad medlems- och föreningsavgift för 2006.
STYRELSEN
Vid förbundsmötet avgick ledamoten Mattias Morin.
Efter förbundsmötet har styrelsen haft följande sammansättning och huvuduppgifter:
Kajsa Lindman, förbunds- och styrelseordförande, VU-ordförande, strategi och
handlingsplan, RF, stadgar, UV-rugbykommittén (kontaktman), ansvarig utgivare
Sportdykaren, kontaktman SDF: Värmland, Västmanland, Östergötland.
Håkan Sengoltz, vice ordförande, Pool2tusen, VU, internationella kommittén (kontaktman),
CMAS, kontaktman SDF: Småland.
Ole Lundgren, försäkringar, Fensimskommittén (kontaktman), kontaktman SDF:
Västergötland, Västkusten.
Perhenrik Eriksson, kansli/personal, VU, Tekniska kommittén (kontaktman).
Åsa Boström, Handslaget, SISU, jämställdhetsfrågor, kontaktman SDF: Gävleborg,
Norrbotten.
Tony Pettersson, stipendier/fonder, marknadsföring, ungdomsfrågor, Fridykningskommittén
(kontaktman), kontaktman SDF: Blekinge, Skåne.
Christian Hollmann, förlag, marknadsföring, IT och hemsidan, kontaktman SDF: Stockholm
och Uppland.
Jessica Lundgren, (suppleant), redaktion, hemsida, Dykkommittén (kontaktman),
kontaktman SDF: Dalarna, Närke.
Sören-Erik Sörensen (suppleant), kontaktman SDF: Jämtland/Härjedalen, Västerbotten,
Västernorrland.
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ÖVRIGA ORGAN
Revisorer: Richard Nygren, Osborne Johnsons och Jonas Grahn, utsedd av RF.
Förbundsjurist: Richard Bauhn.
Förbundsläkare: Hans Örnhagen och Kristina Nilsson.
Valberedning: Lasse Gustafsson sammankallande, Karlo Balas, Lisa Mastvik, Linda Nilsson
och Classe Morén.
Förbundssäkerhetsombud: Peter von Zeipel och Håkan Karlsson.
SSDFs KANSLI
Följande personer har varit anställda under året:
Lena Holmbring, ekonomi, konferensbokning, marknadsföring.
Johanna Strömgren, (till början av juni 2005, därefter föräldraledig) förlag, instruktörsfrågor,
dykfrågor, auktorisation, Sportdykaren.
Gustaf Ekström posthantering, certifikat och medlemsregister, tävling, hemsida. Från maj
2005 instruktörsfrågor, dykfrågor, auktorisation, förlag.
Carina Nilsson (från maj 2005), posthantering, certifikat och medlemsregister, tävling,
medaljer, Sportdykaren, delvis förlag.
TIDNINGEN SPORTDYKAREN
Sportdykaren är förbundets officiella medlemstidning. Under året har Sportdykaren utgivits i
5 nummer i egen regi. Redaktörskapet har delats mellan Johanna Strömgren, Carina Nilsson
och Karin Söderholm, formgivare.
UTMÄRKELSER
Förbundets förtjänsttecken för värdefulla insatser inom sportdykning har under året tilldelats
följande:
SSDFs förtjänsttecken i guld
99
Ulf Eriksson

Karlskoga SDK

SSDFs förtjänsttecken i silver
77
Arne Cronvall
78
Sven Stenvall

Närkes SDF
Storumans SDK

SSDFs förtjänsttecken i brons
145
Mats Örtegren
146
Ulf Granhällen
147
Åsa Axell
148
Ivar Larsson
149
Per-Olof Westermark
150
Kenth Svanberg
151
Göran Hellström
152
Mikael Rönnholm
153
Per-Ola Hellqvist
154
Inga-Maj Stenvall
156
Karlo Balas

Karlskoga SDK
DK Örebrogrodorna
Hallsbergs SDK
Hallsbergs SDK
Storumans SDK
Storumans SDK
Storumans SDK
Storumans SDK
Storumans SDK
Storumans SDK
Köpings SDK

STOR GRABB
Stor grabb har under året tilldelats följande:
67
Anna Tjerngren
VF Oasen
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER KOMMITTÉER
DYKKOMMITTÉN
Dykkommittén har under året bestått av:
Kjell Westberg, ordförande
Lasse Gustafsson, UV-fotoansvarig
Anders Vikdahl, marinarkeologiansvarig
Ellen Schagerström, marinbiologiansvarig
Kommittén har under året haft sex protokollförda möten.
Marinarkeologi
Under 2005 har utbildningsmaterialet i marinarkeologi blivit marknadsfört i begränsad omfattning. Kontakt har tagits med Fotevikens Maritima Centrum om offert angående inköp av
fler kopior på kursfilmen. Kurspärmen finns det gott om och den såldes till ett specialpris
inför jul.
Kommittén har träffat CMAS vetenskapliga kommitté angående de vetenskapliga certifikaten.
Under året har kommittén bevakat Marinarkeologiska Sällskapets (MAS) konferens, och i
övrigt haft hand om samarbetet med MAS: s styrelse. Fortsättningen av projektet med
inventeringen av vattenområdet utanför Svarta Jorden på Birka ger möjlighet för sportdykare
att dyka på ett område där det normalt råder dykförbud.
Kommittén har även haft en dialog med P2 (Protect and Reserve). En förening för svenskt
vrakskydd. Mer information finns på www.vrakskydd.nu. Kommittén har också samarbetat
med Statens Maritima Museer och MAS, om ett seminarium med temat "Praktisk
marinarkeologi – Hur jobbar en arkeolog under vatten?". Seminariet var på Vasamuseet och
välbesökt. SSDF:s marinarkeologiansvarige ingår också i ett marinarkeologiskt råd som
museet har bildat.
Kommittén har deltagit som föreläsare eller fördragshållare i olika sammanhang, och även
träffat dykklubbar. Förutom detta har kommittén även varit remissinstans. Besvarat frågor
från medlemmar och andra om marinarkeologi. Medverkat till att ”bra” material om
marinarkeologi finns tillgängligt på Internet samt medverkat till att artiklar har skrivits i
tidningen Sportdykaren.
Marinarkeologi är ett område där det är angeläget att vi ökar våra och andras kunskaper. Inte
minst med tanke på de senaste årens dykförbud som har införts på olika platser runt om i
landet. Vissa av dessa förbud har skett med hänvisning till skyddande av vrak. Diskussionerna
bland Sveriges dykare om vad som är vrakplundring respektive inte vrakplundring går starkt
isär. Under 2005 fälldes en person för vrakplundring i Tierps tingsrätt. Föremålet som det
handlade om var en skeppsklocka från vraket Hesperius.
Marinbiologi och Vattenmiljöbevakning
Arbetet med att förnya marinbiologiutbildningen har pågått under året och kommittén har
träffat marinbiologer i detta syfte. För att komplettera materialet har kommittén tagit fram nya
artlistor för svenska marina vatten, och håller även på med att uppdatera samt digitalisera det
kursmaterial som nu finns tillgängligt. Detta för att kunna få fram ett helt digitalt kursmaterial
som är enklare att uppdatera och distribuera. Kommittén har även kontaktat UV-fotografer
som sagt sig villiga att bidra med bilder till kursmaterialet. Sammanställning av inkommet
material pågår.
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Kontakter har tagits med Norska Sportdykarförbundet samt Finska Sportdykarförbundet om
samarbete runt vetenskapliga certifikat och biologimaterial. Tillsammans planeras även
instruktörskurser.
Vattenmiljöarbete och kontakten med Vattenmiljögruppen ligger på en låg nivå för
närvarande då Vattenmiljögruppen inte själva har så mycket aktiviteter.
Kommittén har varit remissinstans, skrivit artiklar och besvarat frågor från medlemmar och
andra samt träffat representanter från Norge och Finland. Dessutom har kontakter tagits med
Inge Lennmark om boken Kusthav och om hans kommande bok och om de diabildserier som
han gjort för förbundet.
Ett av distrikten lämnade in en motion till SSDF: s förbundsmöte angående att det skulle vara
tillåtet för dykare att plocka krabba i samband med dykning. Kommittén avrådde bestämt
styrelsen att bifalla denna motion. Största orsaken är att det inte finns tillräckligt stort
underlag för den ”täthet” av dykare i de svenska dykvatten där attraktiva krabbor finns och att
några krabbarter är nästan utrotningshotade. Motionen avslogs på förbundsmötet.
UV-foto
Året har präglats av olika ekonomiska ramar och detta har påverkat verksamheten kraftigt.
SM i undervattenfotografering arrangerades i Smögen den 20 - 21 augusti. Den svenska eliten
samlades för att göra upp om medaljerna. Årets tävlingsbas var Kon-Tiki's dykcenter i
Smögen. Till årets tävling hade 15 tävlande anmälts sig och när alla hade checkat in så
saknades en tävlande p.g.a. ryggbesvär.
Huvudsponsorer var Kon-Tiki och Fuji Film som hade skänkt årets tävlingsfilm och efter
många turer var Falköpings SDK återigen arrangörsklubb.
Vid genomgången inför årets tävling gick tävlingsledaren Lasse Gustafsson från SSDF
igenom tävlingsreglerna och påtalade vikten med dyksäkerheten. Deltagarna fick med skarpa
ord veta att förbundet inte kunde acceptera de brister som hade framkommit efter förra årets
tävling, när det gällde hur ett antal deltagare genomförde sina dykningar.
Årets tävling ägde rum på Lilla Håskär, strax väster om Smögen. Tävlingstiden var 3 timmar i
vattnet och tävlingen uppdelades i 2 klasser: makroklassen samt normal/vidvinkelklassen.
Glädjande var att även detta år kom sjöräddningen förbi med sin båt och fanns i närheten om
olyckan skulle vara framme. Dessbättre behövdes aldrig deras hjälp.
Vinnare i makroklassen blev Daniel Gammeltoft, DK Polar Luleå med Daniel även som tvåa.
Tredjeplatsen tog Fredrik Ehrenström från DK Sjökorna Göteborg. Vinnare i
normal/vidvinkelklassen blev Mikael Eriksson från SUPS SDK Stockholm med Daniel
Gammeltoft som 2:a, tredjeplatsen tog Anders Salesjö från Marinbiologernas SDK Lysekil.
Inte någon gång i tävlingens historia, sedan 2 klasser infördes, har en tävlande dominerat
såsom av Daniel Gammeltoft. Han vann tävlingen totalt i stor stil, 2:a blev Mikael Eriksson
med Anders Salesjö som 3:a.
NM arrangerades 2005 av Norge. Tävlingen är en inskickningstävling och genomfördes under
november och december. Till tävlingen hade det kommit 258 bidrag från 27 deltagare
fördelade på 17 svenska deltagare, 6 deltagare från Norge och 4 deltagare från Danmark.
Tyvärr fanns det inga deltagare från Finland. Årets mästerskap dominerades därför av
svenskar. Fredrik Ehrenström vann totalt och med Anders Salesjö som 2:a, tredjeplatsen tog
Magnus Lundgren och Klas Malmberg kom på 4:e plats. Espen Rekdal från Norge kom på 5:e
plats. Övriga svenska placeringar: Mikael Eriksson 6:a, Henrik Jonsson 9:a. Alex Dawson
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10:a, Stefan Beskow 11:a, Staffan Lindvall 12:a, Rikard Godlund 13:e, Ingvar Eliasson 14:e,
Erik Larsson 16:e och Jonna Bergström 17:e.
Under våren kom ny kallelse till VM istället för det som blev inställt 2004. Tävlingen
arrangerades av Spanien, strax norr om Barcelona, under september. Efter en del turer blev
det svenska laget uttaget av kommittén. Det blev Magnus Lundgren och Alex Dawson som
fotografer med var sin modell. Vinnare blev Denis Palbiani från Italien med Espen Rekdal
från Norge som 3:a. Magnus Lundgren placerade sig som 12:a totalt i tävlingen.
Kommittén har även fått förfrågningar om fördragshållare samt kurser inom ämnet
undervattensfotografering. Dessa har besvarats och förmedlats till föredragshållare/kurshållare i deras närområden. Artiklar om Svenska mästerskapet har publicerats i
Sportdykaren.
Kommittén har även besvarat frågor gällande olika internationella tävlingar samt frågor
gällande kameror och videoutrustning. Internationella tävlingar har spridits via e-post till
deltagaren från SM och övriga intresserade. Vidare pågår ett bra samarbete med både
Danmark och Norge gällande framtida regelverk för nordiska mästerskap samt gemensamma
internationella tävlingar. Även arbetet med att revidera regler för SM har pågått samt att ta
fram regler för digitalfototävlingar. Kommittén har även bevakat utvecklingen av fotoutrustningen och servat andra inom förbundet med material. Artikelserie om digital
undervattensfotografering har publicerats i Sportdykaren med hjälp av Hans Spicar, Göteborg.
CMAS vetenskapliga certifikat
Kommittén har under flera år arbetet med införandet av CMAS vetenskapliga certifikat i
landet. Kommittén har börjat arbetet med att dra upp riktlinjerna för den fortsatta
verksamheten. Detta innebär att fler skall utbildas till instruktörer, att nationella regler
utarbetas och att kursmaterial skall omarbetas. Ett samarbete har inletts med Norges
Sportdykarförbund 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 kommer att införas 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.
Under april höll CMAS vetenskapliga kommitté ett möte i Stockholm. SSDF:s styrelse, Dykkommittén samt en deltagare från Norges Dykarförbund deltog. Kort rapport från mötet har
skrivits. Främst diskuterades och informerades det om CMAS Vetenskapliga Certifikat och
CMAS Scientific Centre (CSC). CMAS vetenskapliga kommitté gav till de nordiska länderna
ett engångserbjudande om att få genomföra en kurs som kommer att ge instruktörscertifikat
oavsett disciplin.
Övrigt
Kommittén har också bidragit med ett antal artiklar i Sportdykaren, med material på
förbundets hemsida och svarat på ett antal skrivelser från medlemmar och från andra
personer. Dessutom har kommittén verkat såsom sakkunniga och remissinstans i frågor såsom
mästerskapstävlingar, ekoturism, dykförbud samt dykaktiviteter. Kommittén har deltagit på
ett antal mässor, konferenser, möten och träffar för att informera om förbundets arbete.
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Kommitténs ledamöter har också diskuterat vilken utformning och inriktning som är lämplig
för Dykkommittén i framtiden samt tagit fram målbeskrivningar mm. En rad intressanta nya
projekt har förslagits och framarbetats för kommittén.

FENSIMSKOMMITTÉN
Fensimskommittén har under året bestått av:
Robert Persson, ordförande
Lars-Olov Tjerngren, sekreterare/tävling/landslag
Mikael Björkman, utbildning
Johan Lampén, motion, långdistanssimning
Kommittén har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda möten.
Fensimskommittén började under 2004 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 2006. Detta
gör även att man kan hålla sig ajour med vad som händer, även om man inte kan träffas
fysiskt.
Tävlingar
Nordiska Mästerskapen 9-10 april i Finland
Vid NM i fensim, som genomfördes i Finland 9-10 april, överraskade 15-åriga David Thor
från Västerås med många bra resultat. På 50m längddyk satte David nytt svenskt
ungdomsrekord med tiden 18.14 sek och med det loppet blev han utsedd till mästerskapets
bäste pojke. Det svenska lagkappslaget för flickor, där Helen Nordin (Gotland), Karolina
Lidberg (Malmö), Frida Östlund (Västerås) och Matilda Jansson (Västerås) ingick, tog guld
på både 4x200m och 4x100m fensim med mycket bra tider. Det blev nytt nordiskt
ungdomsrekord på 4x200m och nytt svenskt ungdomsrekord på 4x100m.
Förutom guldet på 50m längdyk segrade David Thor också på 50m och 100m fensim, och
kom på andra plats på 200m och 400m fensim. Ytterligare en seger kom bland ungdomarna.
Det var Helen Nordin som segrade på 1500m fensim. Helen tog också silver på 200m fensim
och brons på 100m fensim. Fler medaljer i ungdomsklassen blev det genom Karolina
Lindberg med silver på 100m fensim och brons på 200m fensim, Frida Östlund med ett silver
på 400m fensim och Matilda Jansson med ett silver på 1500m fensim.
Bland seniorerna blev Anna Tjerngren och Carolina Nordvall, båda från Västerås, Nordiska
mästare. Anna vann 50m och 100m fensim, medan Carolina vann 800m apparat och 1500m
fensim. Anna kom också trea på 50m längddyk och 100m apparat, medan Carolina kom tvåa
på 100m och 400m apparat. Valter Olander, även han från Västerås, tog brons på 100m
apparat. Felicia Nyberg från Gotland lyckades också ta en seniormedalj, brons på 1500m
fensim.
I NM-truppen, som bestod av 14 fensimmare, ingick också Petra Hallberg och Fia Bäversten
från Västerås, syskonen Anna och Johan Hagsell från Malmö och Mikael Larsson från
Gotland. Ledare vid NM var Anders Lindberg och Lars-Olov Tjerngren.
Svenska Mästerskapen 4-5 juni i Malmö
Helgen 4-5 juni genomfördes SM i fensim i Aq-va-kuls 50m-bassäng i Malmö. Tävlingarna
omfattade tre mästerskap: SM, junior-SM och riksmästerskap för ungdomar upp till 15 år.
Tack vare ett bra arrangemang av Malmö Sportdykarklubb, med Anders Lindberg och Lars
Malmberg i spetsen, kunde SM-tävlingarna genomföras på ett mycket bra sätt. Även om det
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inte var så många deltagare som vi önskat, blev det ändå en bra tävling med många spännande
lopp.
Västerås Fensimklubb Oasen dominerade stort bland seniorerna och tog hem alla seniorguld
utom ett som gick till Juniordykarna. På juniorsidan blev det fyra guld till Oasen och tre guld
till vardera Malmö SDK och Bottenskraparna från Gotland. Guldmedaljerna i
ungdomsklasserna fördelades med fyra till Oasen, fyra till Malmö SDK och två till
Bottenskraparna.
Europamästerskap 2-10 juli i San Marino, Italien
Vid EM i fensim i San Marino, Italien den 2-10 juli deltog trion Carolina Nordvall, Anna
Tjerngren och Valter Olander. Alla tre som till vardags simmar i Västerås-klubben VF Oasens
tävlingslag Fenvalter. Konkurrensen var mycket hård och det slogs många världs- och
europarekord. Även Carolina och Anna simmade på rekordtider.
Carolina slog ett nästan 15 år gammalt svenskt rekord på 800m apparat. På 1500m fensim
förbättrade Carolina sitt egna nordiska rekord med drygt fyra sekunder. Detta gav henne en
åttondeplats i grenen vilket också blev hennes bästa placering under EM.
Under tävlingarnas första dagar simmade Anna inte på topp, men nådde ändå final på både
50m och 100m fensim. Anna slutade på sjunde plats i båda grenarna. Under tävlingarnas sista
dag överraskade Anna med att i finalen på 50m längddyk slå sitt egna nordiska rekord. Detta
gav henne åttonde plats i grenen.
Valter simmade långsammare än vad han hoppats på och slutade på fjortonde plats både på
både 50m längddyk och100m apparat.
World Games i Duisbourg, Tyskland 19-23 juli
I samband med VM 2004 i fensim kvalificerade sig Anna Tjerngren till World Games 2005
då hon på 100m fensim blev femma. Under World Games, som genomfördes i Duisbourg,
Tyskland, 19-23 juli, simmade Anna inte riktigt lika fort på sin favoritgren 100m fensim som
vid VM. Hon gjorde ändå ett av sina allra snabbaste lopp på distansen. Tiden blev 42.83s och
Anna slutade på sjätte plats i konkurrens med världens alla bästa fensimmare.
Anna simmade också 50m längddyk och simmade där exakt på den tid som hon gjorde vid
EM (18.01s) då hon satte nytt nordiskt rekord. På 50m längddyk blev det en niondeplats.
Utbildning
Utbildningssektionen har under 2005 genomfört en rad aktiviteter.
Året inleddes med en steg 1 kurs i Borlänge där instruktörer från Västerås, Göteborg och
Malmö utbildades.
Till sommaren bar det av till Gotland där ytterligare en kull steg 1 instruktörer utbildades och
året avslutades sedan med en apparatutbildning i Västerås där jag tillsammans med Pontus
Olander certifierade 4 talangfulla apparatsimmare.
Sammanlagt under 2005 utbildades 14 stycken nya Steg 1-instruktörer, vilket banar väg för en
breddning av verksamheten. Utöver detta har utbildningsmaterial för apparatsim färdigställts.
Avslutningsvis vill jag tacka för mig då jag nu efter ett antal år beslutat att lämna min post
som utbildningsansvarig och önskar min efterträdare lycka till i denna befattning.
Motion – Öppet Vatten
Under 2005 så har det genomförts SM i öppet vatten i samband med Riddarfjärdsimningen i
Stockholm. Det korades en manlig och en kvinnlig segrare.
I samband med SM-tävlingarna genomfördes en uppvisningstävling i Strömmen i Stockholm.
En del nyfikna erbjöds att prova på att simma med monofena samt simplatta.
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Den andra tävlingen som genomfördes var det årliga Solstasimmet i Karlstad. Tävlingen var
öppen för alla kategorier, tävling samt motion.
Övrigt
I november genomfördes FRIKS i Göteborg, där fensim var inbjudna att delta. Vi berättade
om verksamheten, visade bilder och filmer från tävlingssammanhang och instruerade
intresserade om tekniken. Detta ledde fram till idén att arrangera ett gemensamt breddläger
för snorkelsporterna UV-rugby, fensim och fridykning under 2006. Detta kommer nu att bli
av i Mullsjö den 4-5 mars 2006 och där vi hoppas på god uppslutning från hela landet.
Det som bör prioriteras framöver är att 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 internationella arenan vilket ger publicitet till sporten som i sin tur ökar
antalet deltagare. Och inget av detta går utan att nya instruktörer utbildas. Tre hörnstenar
breddning, tävling och utbildning som går hand i hand och alla är lika viktiga. Ingen klarar sig
utan den andra. Dessa hörnstenar kommer att bygga den framtida svenska fensimsverksamheten.
I samband med årsskiftet avgick Robert Persson som ordförande för kommittén och vi tackar
honom för allt arbete han lagt ner. Ny ordförande blev undertecknad, Rowena Nystrand, och
jag hoppas kunna föra Roberts arv vidare, samt hans goda tankar och idéer, men samtidigt
även bidra med en del nytänkande.
Ett stort tack även till övriga i kommittén som presterat hårt för att fensim ska kunna breddas
och leva vidare i Sverige!

FRIDYKNINGSKOMMITTÉN
Fridykningskommittén har under 2005 bestått av:
Linda Nilsson, ordförande
Anne-Marie Liehl
Gustaf Ekström
Fredrik Sundström
Det har varit ett mycket aktivt och kreativt år för fridykningskommittén där många större
projekt har påbörjats eller sammanställts. Arbetet med avancerad fridykning har haft en
positiv utveckling efter att styrelsen gav klartecken för ett eventuellt införande av denna
inriktningen av fridykning. FK har träffat styrelsen i AIDAsweden för att inleda ett
samarbete. En apneatävling i Ängelholm har bevakats. Samtliga kommittémedlemmar
inklusive Erika Schagatay, doktor i fridykningsfysiologi, har deltagit i en fortbildning kring
apnea. Testat de olika grenarna för att kunna bilda sig en uppfattning kring denna typ av
fridykning men även för att lära sig mer. Vidare har en arbetsgrupp tillsatts för att fortsätta
arbeta med utvecklingen av avancerad fridykning inom SSDF. Säkerhetstänkandet är en
viktig aspekt och första steget i arbetet med avancerad fridykning är att utarbeta lämpliga
utbildningssystem för såväl utövare som instruktörer. Parallellt med detta arbete har en Steg 3
instruktörsutbildning färdigställts, kursmaterial har kompletterats och reviderats och en
kurspärm för deltagarna har sammanställts.
Förberedelserna inför FRIKS 2005 har också varit krävande. Det såg till och med ut som att
FRIKSen skulle bli inställd men slutligen anmälde sig tillräckligt många. Det resulterade i ett
lyckat resultat med ett breddläger inplanerat inför 2006. Mycket fokus har även lagts på att ta
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fram ett nytt ”cyklopetpaket”. Ett paket med utrustning och lämpliga övningar för exempelvis
klubbar och skolor som vill starta upp en fridykningsverksamhet.
Utöver förberedelserna för de inplanerade aktiviteterna under 2005 har en del arbetshelger
genomförts och ett antal kommittémöten hållits. Det har varit en tuff budget men allt har fallit
ut väl och arbetet med Handslaget har lönat sig. Under 2005 skedde även ett byte av
kontaktpersoner i styrelsen, tidigare var Perhenrik Eriksson vår kontaktperson men numera
innehar Tony Pettersson den rollen.
Inför 2006 kommer arbetet med avancerad fridykning att fortsätta. Ett breddläger är inplanerat
och förhoppningsvis genomförs en instruktörsutbildning Steg 3 utöver fridykningskommitténs
årliga aktiviteter.
Avslutningsvis vill jag passa på att tacka samtliga kommittémedlemmar för deras insatser och
hoppas på ett lika lyckat 2006.
Utbildade fridykare och fridykarinstruktörer 2005-01-01--12-31
Fridykare Steg 1
Fridykare Steg
Fridykare Steg 3
Livräddare
Viking

132 st
75 st
14 st
1 st
4 st

Totalt

226 st

Fridykarinstruktörer Steg 1
Fridykarinstruktörer Steg 2
Fridykarinstruktörer Steg 3

62 st
25 st
0 st

Totalt

87 st

34
33
23
16
15
14
11
8
7
6
5
4
3
2
1

SDK Vått 69
Jönköpings DK
Karlskoga SDK
The Frogs SDK, Oskarshamns SDK Calypso
DK Putan
DK Juniordykarna, Mullsjö SDK Gurami
Linköpings SDK
DK Botten Härnösand
SDK Baltic, Strängnäs SDK, DK Öckerö Dorarna
Enångers SDK, Älvsby SDK
SDK Grodmännen
Active Divers Club, Götene DK, DK Skelleftedykarna, Sollentuna SDK
DK Masen, Y-town diving team
DK Amöborna, Hvetlanda SDK, Ystads DS Nautilus, Örebro SDK
FK Carona
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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 Sevilla i Spanien i maj. Sverige representerades
Gunnar Järvholm och Thomas Edström. Personval och rapporter dominerade mötets agenda.
De engelsktalande medlemsförbunden hade en längre tid försökt att finna ett alternativ till
president- och sekreterarposten. Projektet misslyckades och resultatet blev istället att vi
förlorade flera viktiga inflytelserika poster i organisationen. Norden är nu endast
representerad av en person, i styrelsen. Achilles Fererro blev återigen president för
organisationen. Som tack för mångårigt arbete i CMAS styrelse erhöll Gunnar Järvholm
organisationens guldnål. Övriga kommittéers samarbete med de nordiska länderna presenteras
av respektive kommitté. Kommittén har arbetat utifrån handlingsplanen med uppsatta mål.
Internationella representanter:
Gunnar Järvholm − SSDFs representant i CMAS, EUF samt medlem i ungdomskommission.
Jonas Andersson − medlem i UV-rugby commission.
C.M.A.S. - Confederation Mondiale des Activités Subaquatique
har vidareutvecklat sin hemsida och finns under adress: www.cmas.org. Där kan man finna
information om CMAS som organisation, aktiviteter, regler och datum för tävlingar mm.
Dopingregler och stadgeförändringar samt sportfrågor har dominerat arbetet inom
organisationen.
En europeisk gren av CMAS har bildats bl.a för att konkurrera mot EUF. Endast ett fåtal av
de nordiska länderna har deltagit i de två möten som hållits. SSDF avvaktar medlemskap i
CMAS-Europe
Att utveckla organisationen och dykningen till fler länder och fler åldersgrupper är en
nödvändighet för CMAS överlevnad. Internationella relationer med andra organisationer i
branschen samt IOC är prioriterade områden liksom övergripande stadge- och regelfrågor.
Ekonomin är stabil. Medlemsantalet är i dag ca 125 förbund och ca 85 divecenters.
Organisationens problem är fortfarande att allt för få medlemsförbund utfärdar CMAScertifikat, 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. En ny hemsida är under utveckling. Kommande två år leds
EUF av en representant från de kommersiella organisationerna
Huvudinriktningen i 2005 års arbete har varit att utveckla processen och informationen med
det nya kvalitetssystemet som bygger på de nationella CEN-gruppernas arbete.
Certifieringsbestämmelser finns nu för sportdykningens utbildningssystem. Ett certifieringssystem (kvalitetssäkringssystem) har skapats och organisationer kan nu via ett företag från
Österrike (ON) certifiera sin utbildning.
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Danska förbundet är ett av den första sportdykarförbund som godkänts av det nya
kvalitetssystemet.

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 enstjärniga instruktörskursen tillsammans med
Peter Kempi. Dessutom har en-, två-, och trestjärnig kurs reviderats liksom delar av
dykledarkursen. Under året har arbetet med att revidera nitroxboken inletts och färdiggjorts.
Dessutom har vi reviderat nästan hela Dykpraxis förutom två kapitel, tävling och tabeller.
Den danska nitroxtabellen har översatts och anpassats till våra förhållanden och regler.
Kommittén har fortsatt att ta fram utbildningsplaner och material för de kurser som våra
instruktörer har skaffat sig rättigheter att utbilda och arbetet med. Arbete med att översätta
den danska Gasblenderboken har påbörjats.
Under året har 19 dykrapporter inkommit. Tre ansökningar har inkommit till dumpningsfonden och en utbetalning har gjorts med totalt 2 200 kronor. Dumpningsfonden disponerar
för närvarande 40 408,28 kronor.
På TK:s uppdrag har under året examinatorerna examinerat två instruktörskurser.
Under året har följande certifikat utfärdats:
Instruktörer
Trestjärniga instruktörer
Tvåstjärniga instruktörer
Enstjärniga instruktörer

0
31
21

Sportdykare
Fyrstjärnig dykare
Trestjärnig dykare
Tvåstjärnig dykare
Enstjärnig dykare

2
108
193
364

Specialkurser
Nitroxinstruktörer
Avancerade nitroxinstruktörer
Nitroxdykare
Avancerade nitroxdykare
Gasblandare
Dykledare
Dyksamarit
Vrak B

4
1
30
12
16
27
8
9
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Under året har framtagning av ytterligare utbildningsmaterial påbörjats tillsammans med
instruktörer ute i landet och vi har påbörjat arbetet med att bygga upp en fungerande maillista
till våra instruktörer. Som helhet tycker vi att vi har fungerat bra även om vissa saker alltid
kan förbättras.

UV-RUGBYKOMMITTÉN
UV-rugbykommittén har under året bestått av följande personer:
Jonas Gamstedt, ordförande
Fredrik Åström, grenledare serie, grenledare herr
Manuel Tito de Morais, grenledare domare
Christian Hedlund, grenledare herr
Helena Wilhelmsson, grenledare dam
Stefan Wivegg, ekonomiansvarig
Ingvar Josefsson, grenledare bredd
David Klingvall, grenledare ungdom
Rafael Tito de Morais, grenledare serie
Samantha Bonnevier, informationsansvarig
Kommittén har under året haft fyra protokollförda möten.
Fredrik Åström avgick som seriegrenledare i juni. Ny seriegrenledare blev Rafael Tito de
Morais. Christian Hedlund avgick som herrgrenledare i juni. Ny herrgrenledare blev Fredrik
Åström. I december skapades den nya posten informationsansvarig och Samantha Bonnevier
tillträdde som informationsansvarig.
Internationellt
Under året har herr, dam, juniorlandslagsverksamhet planerats. Dessa landslag arrangerade
träningsläger och deltog i mästerskap enligt nedan:
Senior-NM i Helsingfors, Finland 26-27/2
Herr
Dam
Guld
Sverige
Norge
Silver
Finland
Sverige
Brons
Norge
Finland
Deltagandet i NM finansierades helt av spelarna själva
Senior-EM i Helsingfors, Finland
Herr
Dam
Guld
Finland
Norge
Silver
Norge
Tyskland
Brons
Sverige
Sverige
4.
Tyskland
Danmark
5.
Danmark
Finland
6.
Tjeckien
Italien
7.
Österrike
8.
Italien
9.
Schweiz
10.
Ryssland
Deltagandet i EM finansierades delvis av spelarna själva
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Inofficiellt Junior-EM i Langenfeld, Tyskland 19-20/11
Guld
Sverige
Silver
Norge
Brons
Tyskland
4.
Ryssland
5.
Danmark
De svenska juniorerna är definitivt bäst i Europa!
Övrigt
Svenska mästarna SDK Malmö-Triton, respektive Musslorna deltog i Champions Cup (EM
för klubblag) i Berlin den 26-27/11. Herrlaget vann(!) och damlaget blev fyra. Norska
Akkaren segrade på damsidan.
Sverige har varit representerat av Jonas Andersson i CMAS UV-rugbykommission.
Nationellt
Under året har herrseniorerna bedrivit seriespel i tre nivåer, allsvenskan, elitserien och
division 1. Detta var andra provsäsongen med detta seriesystem. I juni beslutade kommittén
att permanenta detta seriesystem.
Damerna har spelat i damserien. För juniorerna har yngre- och äldrejunior-SM spelats.
SM-slutspel (herr och damsenior) i Linköping 22-24 april
Herr
Dam
Guld
SDK Malmö-Triton
Musslorna
Silver
Sydkusten SDK
Sjökorna
Brons
Linköping SDK
Felix Flix
Fyra
Felix DF
SDK Malmö-Triton blev dubbla svenska mästare. På herrsidan vann man sitt femte raka SMguld. På damsidan försvarade Malmös damlag, Musslorna, sin titel från 2004.
Junior-SM i Eslöv 19-20 mars
Äldre juniorer
Guld
ESURF
Silver
Norrtälje DK
Brons
DK Bottenskraparna
Fyra
El Rio
Femma
Malmö SK

Yngre juniorer
Norrtälje DK
DK Bottenskraparna
Malmö
Trelleborg
DK Putan

Arrangörsklubben ESURF tog sin första titel när man petade ner Norrtälje från tronen på äldre
juniorsidan.
Seriegrenen
För andra gången spelades södra och norra allsvenskan under hösten 2004 som kval till 2005
års elitserie. De allsvenska lag som inte kvalificerade sig till elitserien spelade division 1.
SDK Malmö-Triton vann i södra och Linköping i norra allsvenskan. Sedan vann SDK
Malmö-Triton elitserien.
I division 1 östra vann DK Bottenskraparna. Division 1 västra vanns av Skäret UV-rugby,
Uddevalla. I söder spelades Öresundsserien, en serie med svenska och danska lag istället för
division 1 södra. I norr spelades ingen serie under säsongen 2004/2005.
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Musslorna vann damserien.
Breddgrenen
Under verksamhetsåret har det kommit intresseförfrågningar från ca 15-20 personer som varit
intresserade att börja med UV-rugby. Dessa har fått information om klubbar och
kontaktpersoner i närheten.
Två spelarbreddläger har under verksamhetsåret genomförts i östra regionen (Enånger och
Borlänge). Försök har gjorts för att arrangera ett i norra respektive västra regionen men i norra
var det tyvärr inte tillräckligt stort intresse för att genomföra detta. Västra föll på tidsbrist och
brist på ledig helg.
UV-rugby kommittén var tillsammans med Fensimskommittén närvarande på FRIKS i
Göteborg för att presentera sina verksamheter. Under FRIKS diskuterades också informellt
möjligheten att Apnea, Fensim, Fridykning och UV-rugby inleder ett samarbete för att öka
intresset för SSDFs verksamheter. Bestämdes att det skall försöka arrangeras ett gemensamt
läger under senvintern.
Domare
En regel- och domarkurs har genomförts. Utöver det vanliga ansvaret att ta ut domare till
serierna och SM har följande domare dömt internationellt:
NM, Kajsa Lindman & Manuel Tito de Morais
EM, Sten-Åke Sundkvist och Hans Johansson
JEM, Kajsa Lindman och Manuel Tito de Morais.
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FÖRBUNDETS EKONOMISKA STÄLLNING I SAMMANDRAG

2005

2004

4 963 228
545 071
3 (1)
9 850

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

2005

2004

4 963 228

4 602 183

2

-908 711
-2 108 482
-1 365 753

-925 200
-2 344 828
-1 352 158

3

-47 941

-73 457

-4 430 887

-4 695 643

532 341

-93 460

12 920
-190

7 459
-1 741

Resultat efter finansiella poster

545 071

-87 742

ÅRETS RESULTAT

545 071

-87 742

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

RESULTATRÄKNING

NOT
1

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

2005-12-31

2004-12-31

8 281

56 222

8 281

56 222

477 193

540 437

31 983
2
258 936
290 921

76 478
0
284 443
360 921

Kassa och bank

1 043 576

732 646

Summa omsättningstillgångar

1 811 690

1 634 004

SUMMA TILLGÅNGAR

1 819 971

1 690 226

492 919
545 071

580 661
-87 742

1 037 990

492 919

49 226
49 226

52 848
52 848

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader

280 217
38 265
414 273

417 878
41 644
684 937

Summa skulder

732 755

1 144 459

1 819 971

1 690 226

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

TILLGÅNGAR

NOT

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

4

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Handelsvaror

5

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

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

2005
141
64
281
67
104
7
567
0
1 770
41
1 771
36
114

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

SUMMA INTÄKTER

4 963

4 602

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

513
396
155
43
68
790
124
222
1 366
39
468
3
196
48

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

SUMMA KOSTNADER

4 431

4 696

Resultat före finansiella poster
Räntenetto

532
13

-94
6

Årets resultat

545

-88
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Not 2 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNAD
Löner, ersättningar och sociala kostnader

2005

2004

959 986
13 789
71 286
287 183

984 137
14 000
55 830
269 490

1 332 244

1 323 457

3 (1)
9 (6)
1 (0)

3 (1)
7 (5)
1 (0)

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Inköp

2005
630 355
0

2004
608 199
22 156

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

630 355

630 355

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

-574 133
-47 941

-500 676
-73 457

Utg. ackumulerade avskrivningar enligt plan

-622 074

-574 133

8 281

56 222

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

Antal anställda (varav män)
Styrelse (varav män)
Ledning/ordförande

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

Not 4 INVENTARIER

Utgående plan enligt restvärde

Not 5 VARULAGER
Varulagret har värderats till anskaffningsvärde med avdrag för 3% inkurans med beaktande
av lägsta värdets princip.
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Not 6 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Balanserat resultat

Årets resultat

580 661
-87 742

-87 742
87 742
545 071
545 071

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

Stockholm den

/

492 919

2006

Kajsa Lindman
Ordförande

Håkan Sengoltz

Perhenrik Eriksson

Christian Hollmann

Åsa Boström

Tony Pettersson

Ole Lundgren

Sören-Erik Sörensen

Jessica Lundgren

REVISORSPÅTECKNING
Vår revisionsberättelse har avgivits den

Richard Nygren
Auktoriserad revisor
Utsedd av SSDF

/

2006

Jonas Grahn
Auktoriserad revisor
Utsedd av RF
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SVENSKA SPORTDYKARFÖRBUNDETS EKONOMISKA PLAN 2006
Resultat
2005

Budget
2006

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

141
64
189
68
111
0
567
0
168
1 770
1 771
114

150
70
190
50
115
0
600
2
142
1 500
1 708
195

SUMMA INTÄKTER

4 963

4 822

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

513
396
155
43
68
513
401
222
1 366
39
516
3
196

530
400
160
40
85
757
439
195
1430
40
530
5
180

SUMMA KOSTNADER

4 431

4 791

Intäkter

Resultat före finansiella poster
Räntenetto

532
13

Årets resultat

545

31
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VERKSAMHETSPLAN
Verksamhetsplanen omfattar de idag kända idéer och verksamheter som bör prioriteras.
Förutom detta kan ytterligare nedbrytningar och tillägg komma, framförallt från kommittéer
och andra funktionärer. Dessutom kan det tillkomma nya punkter under verksamhetsåret som
kan innebära omprioritering av verksamhetsplanen.
För att lyckas med allt detta krävs att hela förbundet, det vill säga förbundsledning, distrikt
och klubbar hjälps åt!

FÖR 2006 – 2007
Medlemsantalet för SSDF fortsätter att minska. En av de viktigaste satsningarna är därför att i
första hand bryta denna trend. Det ska uppnås genom att:
• starta projektet BUS (Barn, Ungdom och Skola) och utföra olika aktiviteter
• fortsätta att profilera och tydliggöra vad SSDF har att erbjuda
• förnya och komplettera utbildningsmaterialet
BUS – Barn, Ungdom och Skola
För 2006 gäller att:
• BUS-satsningen står på egna ben och drivs av klubbar och distrikt
• våra klubbar startar upp 3-5 aktiviteter inom BUS
• ytterliggare 3-5 aktiviteter finns i startgroparna
Fortsätta att profilera och tydliggöra vad SSDF har att erbjuda
För 2006/2007 gäller att:
• summera vad SSDF har att erbjuda och presentera detta i Sportdykaren, på hemsidan
och som del i klubbutskick
• ta fram en marknadsföringsplan
• förbättra och utveckla hemsidan
• klubbar och distrikt involveras i marknadsföringsarbetet
• ta fram profileringsmateriel
• följa upp vad klubbarna behöver för hjälpmedel
Förnya och komplettera utbildningsmaterialet
För 2006/2007 gäller att:
• ingå avtal med Danmark angående den tvåstjärniga läroboken, samt distribuera denna
• ge ut reviderad nitrox-, blender- och filofaxloggbok samt nitroxtabell
• ta fram en utbildningsvideo kopplad till enstjärnig dykutbildning.
• ta fram en bok om fridykning
• ta fram en digital UV-fotokurs med tillhörande utbildningsmaterial
Övriga punkter som är viktiga att fokusera på för 2006/2007 är att:
• underlätta kontakten med förbundet genom ett bemannat kansli
• fortsätta ge ut Förbundsnytt till förbundsledningen och distrikten för att informera vad
som är på gång inom förbundet
• genomföra två konferenser för kommittéer och distrikt
• öka samarbetet med distrikt och klubbar
• utveckla Sportdykaren till en bättre medlemstidning
• se över den inre effektiviteten inom förbundet – ”Engagera flera”
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•
•
•
•
•
•
•
•

undersöka varför medlemmarna i klubbarna slutar och varför klubbarna lägger ner
verksamheten och varför vissa klubbar och distrikt ökar i medlemsantal
utveckla samarbetet med de övriga nordiska länderna
stimulera klubbar och distrikt att aktivt arbeta med medlemsrekrytering
utvärdera hanteringen kring våra medlemskort samt utöka medlemsförmåner kopplade
till medlemskapet
se över rutiner kring betalning av avgifter till förbundet
arbeta för att införa minioravgift
utvärdera vår försäkring
utnyttja Handslaget så att fler ungdomar blir engagerade i idrottsrörelsen

Per kommitté gäller också:
För 2006/2007 gäller att:
Dyk
• uppdatera det befintliga utbildningsmaterialet inom marinarkeologi/biologi
• arrangera skräpplockartävlingar och andra medlemsfrämjande aktiviteter
• introducera Vetenskapliga certifikat inom valda områden
Fensimning
• satsa på breddning
• genomföra SM
• se över och uppdatera regler, normer och krav
Fridykning
• fortsätta arbetet med APNEA enligt plan
• uppdatera befintligt utbildningsmaterial
• arrangera utomhusaktiviteter/läger, FRIKS och DUL
• arbeta med breddning av fridykning genom samarbete med fensim och UV-rugby.
Internationellt
• engagera fler personer internationellt
• försöka få med yngre medlemmar på internationella möten
TK
•
•
•
•
•
•
•
•
•

höja kvaliteten för grundkurserna i sportdykning
genomgång av utbildningsmaterialet så att det blir enhetligt
genomgång och uppdatering av Normer och Krav
ta fram kurs och kursmaterial för Gasblender
fortsätta med Vrak B-projektet
påbörja arbetet med ny tvåstjärnig instruktörskurs
se över ”Children and diving” och ge en rekommendation för fortsatt arbete
genomföra utvalda specialkurser i SSDFs regi
se till att vi har flera aktiva instruktörer till våra dykutbildningar

UV-foto
• introducera och genomföra SM i digital UV-foto
• genomföra SM i analog UV-foto
• driva arbetet med att ta fram gemensamma regler för NM i UV-foto
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UV-rugby
• öka antalet aktiviteter för ungdomar
• rekrytera och utbilda fler spelare, funktionärer och domare
• ta fram ett utbildningsmaterial
• genomföra seriespel
• genomföra SM
Förbundssäkerhetsombud, Förbundsläkare och Förbundsjurist
• Utveckla funktioner och användande av Dykrapporten (incidenter och olyckor)
• Se över egna rutiner utifrån brottsmål kopplade till dykledning, dykutbildningar och
dykutrustningshantering.
• Tillsammans med styrelsen ta fram arbetsbeskrivningar inklusive ansvarsområden för
dessa funktioner
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FÖR 2008 – 2010
Fokus för SSDF skall ligga kvar på att vända och öka medlemstrenden. Detta genom att:
• satsningen på BUS kvarstår, dvs. barn och ungdomar
• tillhandahålla attraktivt utbildningsmaterial
• marknadsföringen av SSDF fortsätter och strävar till att bli ”Ett SSDF” där alla är
välkomna och dessutom arbetar mot samma mål
• beslut och agerande enligt pågående studie rörande APNEA
• klubbar, distrikt och förbund arbetar gemensamt mot gemensamma mål
SSDFs målsättningar i ett längre perspektiv
Vi skall:
• Leda den svenska utvecklingen av sportdykningen.
• Ha nöjda medlemmar.
• Fortsätta ha ett fungerande kansli.
• Öka antalet medlemmar till 20 000.
• Ha fortsatta bra utbildningar och bra utbildningsmaterial.

SSDFs vision:
Svenska Sportdykarförbundet skall vara det naturliga valet för alla som är intresserade av
undervattenssporter.
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 (ej i prioriteringsordning):
• Ungdomar
• Instruktörer, funktionärer och ledare
• Klubbarna och distrikten
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PROPOSITION TILL FÖRBUNDSMÖTET 2006
Införande av ny medlemskategori ”minior”
På Förbundsmötet 2005 framkom önskemål om en översyn över junioravgifter. Detta
tillsammans med styrelsens vision om att få med fler unga i verksamheten utgör bakgrund till
denna proposition.
För att erbjuda unga som i huvudsak inte har egen inkomst och familjer med barn aktiva på
fler håll vill styrelsen införa en kategori av medlemmar som inte betalar full junioravgift. Ett
billigt alternativ att ta del av de utbildningar och aktiviteter som bedrivs inom
klubbverksamhet i Sportdykarförbundet.
Som medlem i denna kategori erhåller man ingen medlemstidning men omfattas av den
gruppförsäkring som förbundet tecknat. Medlemsavgiften baseras på de kostnader förbundet
har för att registrera uppgifterna och tillhandahålla ett medlemskort. Vill en medlem under 13
år ändå ha en tidning, kan han eller hon istället välja att betala som junior.
Genom att denna kategori införs justeras junioråldern uppåt och omfattar medlemmar mellan
13 till 19 år. Med denna ändring hoppas vi att fler ungdomar väljer att stanna kvar i förbundet
och fortsätter att engagera sig som aktiv medlem under en period då inkomsterna fortfarande
är ringa.
Förbundsstyrelsen yrkar på:
att en ny medlemskategori, minior, som omfattar medlemmar som under kalenderåret ännu
inte fyllt 13 år införs.
Om denna kategori införs, yrkar förbundsstyrelsen på:
att avgiften för miniorer sätts till 50 kr per år.
att nuvarande kategori junior omfattar medlemmar som under kalenderåret är inom
åldersintervallet 13 till 19 år, samt att familjejunior döps om till familjeungdom så att
miniorer och juniorer omfattas av denna kategori.
att 7 kap 3 § i stadgarna ändras till:
”… De olika kategorierna är:
- Senior
- Familjesenior
- Junior
- Minior
- Familjeungdom
Minior är man till och med det år man fyller 12. Junior är man från och med det år man
fyller 13 till och med det år som man fyller 19. För familjemedlemskap…”
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FÖRENINGS- OCH MEDLEMSAVGIFTER 2007
Styrelsen föreslår att förbundsmötet fastställer förenings- och medlemsavgifter för 2006
oförändrade enligt nedan.

Kategori
Förening
Senior
Junior
Familjesenior
Minior
Familjeungdom

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

Avgift 2007
630
220 (from 1/10 155)
110
110
50
0

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL SSDFs FÖRBUNDSMÖTE 2006
Funktion

Namn

Distrikt

Mandattid

SSDFs styrelse
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Håkans Sengoltz
Perhenrik Eriksson
Jessica Lundgren
Bengt Jansson
Thomas Johansson
Karlo Balas
Hans Örnhagen

Stockholm
Småland
Skåne
Uppland
Småland
Västmanlands
Stockholm

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

Revisor och revisorssuppleant
Revisor
Rickard Nygren
Osborne Johnsons Revisionsbyrå
Revisorssuppleant Thomas Gustavsson Osborne Johnsons Revisionsbyrå
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Nyval 1 år
Nyval 1 år

