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RÖSTLÄNGD
Antal röstberättigade
medlemmar

Antal röster

Blekinge

113

1

Dalarna

193

2

Gävleborg

69

1

Jämtland/Härjedalen

152

1

Norrbotten

217

2

Närke

283

2

Skåne

801

5

Småland

666

5

Stockholm

532

5

Södermanland

264

2

Uppland

351

3

Värmland

488

4

Västerbotten

119

1

Västergötland

456

4

Västernorrland

187

2

Västkusten

564

5

Västmanland

347

3

Östergötland

170

2

Summa

5972

50

Specialdistriktsförbund

Röstlängden avser tiden 1/1 2008 – 31/12 2008
Beräkningen av distriktens röster till förbundsmötet sker enligt SSDF:s 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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KALLELSE
Styrelsen för Svenska Sportdykarförbundet kallar till ordinarie förbundsmöte söndagen den
27 april klockan 10.00 på Scandic Hotel Hasselbacken, Djurgården, Stockholm.
08.30 – 09.30
09.30 – 10.00
10.00 – 13.00
13.00 – 13.45

Samling, registrering av ombud
Information från SISU angående nya regler
Förhandlingar
Lunch

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 RF:s representant, förbundets arbetstagare och med mötets enhälliga
samtycke annan närvarande.
Valberedningens ordförande och övriga ledamöter har rätt att närvara samt yttra sig i ärenden
som valberedningen berett.
Vid förbundsmötet får representanter för förbundets medlemsföreningar närvara i mån av
plats. Anmälan ska vara SSDF:s kansli tillhanda senast den 7 april 2008.
Rösträtt
Rösträtt vid förbundsmötet tillkommer valda distriktsombud som kan uppvisa fullmakt från
SDF-et. SDF får sända ett ombud för varje röst, men kan låta ett ombud representera mer än
en röst. I fullmakten ska ombuds rätt att utöva rösträtt anges.
Ledamot av SSDF:s styrelse får ej vara ombud.
Diskussionsordning
Ordet begärs genom handuppräckning. Tiden för varje talare är begränsad till fem 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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DAGORDNING
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 styrelsens förslag och av motioner som getts in i den ordning som sägs
i 2 kap. 2 §.

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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LEDAMÖTER, PERSONAL, FÖRTROENDEVALDA, UTMÄRKELSER
Styrelsens sammansättning
Lars Gustafsson
Thomas Johansson
Perhenrik Eriksson
Jessica Lundgren
Patrik Brun
Bengt Jansson
Peter Nilsson
Karlo Balas
Hans Örnhagen

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Verkställande utskott (VU)
Lars Gustafsson
Thomas Johansson
Perhenrik Eriksson

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot

Personal
Lena Holmbring
Carina Nilsson
Johanna Strömgren
Revisorer
Richard Nygren
Jonas Grahn
Thomas Gustafsson

Vald av SSDF
Utsedd av RF
Revisorssuppleant, vald av SSDF

Valberedning
Ole Lundgren
Linda Nilsson
Sten Meyer
Johan Brynger
Rowena Nystrand
Johanna Albinsson

Sammankallande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Förbundsläkare
Hans Örnhagen
Peter Lindholm
Förbundsjurist
Rickard Bauhn
Förbundssäkerhetsombud
Håkan Karlsson
Peter von Zeipel
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Sportdykaren
Johanna Strömgren
Carina Nilsson
Lars Gustafsson
Tone Gellerstedt
Karin Söderholm

Redaktör
Redaktionsgrupp
Redaktionsgrupp, ansvarig utgivare
Redaktionsgrupp
Formgivare

Dykkommittén
Ellen Schagerström

Marinbiologiansvarig tom januari 2008

Fensimskommittén
Kjell Bäversten
Anders Lindberg

Ordförande tom oktober 2007
Ledamot

Fridykningskommittén
Linda Nilsson
Fredrik Morge
Anne-Marie Liehl
Kenneth Larsson

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Internationella kommittén
Gunnar Järvholm

Ordförande

Tekniska kommittén
Niklas Johansson
Jan Ekström
Bodil Jansson

Ordförande, ansvarig dykutbildning tom januari 2008
Ansvarig instruktörsutbildning
Ansvarig Teknisk dykning, tf ordförande from
januari 2008

UV-fotokommittén
Jonas Odell
Ingvar Eliasson

Ordförande tom januari 2008
Ordförande from januari 2008

UV-rugbykommittén
Kajsa Lindman
Fredrik Åström
Manuel Tito de Morais
Ingvar Josefsson
Rafael Tito de Morais
Leandra Caldarulo
Daniel Holmstedt
Samantha Bonnevier

Ordförande
Grenledare herr tom januari 2008
Grenledare domare
Grenledare bredd
Grenledare serie
Grenledare dam
Grenledare ungdom
PR/informationsansvarig
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Utmärkelser
Förtjänsttecken brons
159
Joachim Åkerman
160
Jesper Vidar

Alingsås DK
Alingsås DK

Förtjänsttecken silver
81
Anders Bergstedt

DK Sjökorna

Stor grabb
71
72

Felix DF
Polisens DK

Sven-Roland Aminoff
Anna Överby
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Ideella ledare
En arbetsgrupp har under året arbetat med projektet Ideella ledare, i samarbete med SISU och
med medel från RF. Gruppen har arbetat fram förslag på förändringsarbete som sträcker sig
över flera år. Syftet är att skapa strategier som ser till att vi tar tillvara på dagens ledare och
rekryterar nya ledare, men även att vi ser framåt vad som behövs byggas upp för att stärka
föreningarna inför framtiden. De fyra strategier som gruppen arbetat fram presenterades och
diskuterades på höstens ordförandekonferens och gruppen fick en hel del nya tankar, bra idéer
och gensvar på arbetet. De strategier som arbetats fram ingår i förbundets verksamhetsplan de
kommande åren.
Tävlingsläkare
Peter Lindholm ersatte Kristina Nilsson. Peter Lindholm kommer att bistå förbundet med
hjälp i olika tävlings- och dopingfrågor.
SSDF 50 år!
En arbetsgrupp bildades för planeringen av förbundets 50-årsfirande och en egen sida på
SSDF:s hemsida skapades för att informera om jubileet. Förbundet köpte en annonsplats på
”dykarna.nu”. Hans Örnhagen genomför en föreläsningsturné från Kiruna i norr till Malmö i
söder, med start den 1 februari och avslutning i Lysekil den 24 maj. Jubileumsmiddag med bl
a internationellt inbjudna gäster kommer äga rum i samband med förbundsmötet den 26 april
2008.
Utformning av utmärkelsen ”Delfin”
Styrelsen beslutade om utformning av vår högsta utmärkelse ”Delfin”. Utmärkelsen är en
glasdelfin på stenfot, tillverkad av konstnären Anna-Stina Eriksson, Piteå.
Annonsbyte DYK
Förbundet ingick ett samarbetsavtal med tidningen DYK om annonsutbyte och
prenumerationsrabatter.
Dansk Ferie och dykmässa 2007
SSDF representerades av en styrelseledamot på dansk Ferie och dykmässa den 26-28 januari
på Bella Center i Köpenhamn.
Vildmarksmässan
Den 16-18 mars deltog förbundet i Diving Village på Vildmarksmässan. I montern fanns
representanter för flera verksamhetsgrenar och besökarna kunde bl a ställa frågor om teknisk
dykning, rebreathers, fotografering och fridykning. Förbundsläkaren var också på plats för att
svara på frågor om dykerimedicin. I samarbete med mässans tidningsproducent lämnades
text- och bildmaterial för att presentera dykning för nyfikna läsare. Mässan besöktes av drygt
20 000 besökare under dessa tre dagar.
Säkerhetsstationen i Lysekil
Lördagen den 12 maj invigdes en säkerhetsstation vid Släggö i Lysekil. Svenska
Sportdykarförbundet lämnade bidrag om 15 000 kronor.
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Dykningens dag
Lördagen den 19 maj genomfördes Dykningens dag för första gången i Sverige. Svenska
Sportdykarförbundets föreningar medverkade på ett antal platser runt om i landet.
Ordförandekonferens
Ordförandekonferensen genomfördes den 10-11 november. Förbundsstyrelsen inbjöd alla
distriktsordförande, kommittéordförande, valberedning, kanslipersonal och samtliga
klubbordförande från föreningarna.
Målsättningarna med konferensen var bland annat att:
• Jobba med frågor som berörde allas verklighet.
• Informera om hur klubbar kan öka sina intäkter.
• Att klubbar skulle träffa andra klubbar runt hela Sverige.
• Presentera projektet Ideella ledare.
• Att diskutera framtidens förbund.
Av förbundets 214 klubbar deltog 29 stycken. Av förbundets 18 distrikt deltog endast sju,
vilket är ett lågt antal då denna konferens har varit årligt återkommande i förbundets
verksamhet.
Den stora huvudpunkten på konferensen var ”förbundets framtida verksamhet”.
Förbundsordförande Lars Gustafsson presenterade en framtida vision där man har tagit bort
distrikten för att arbeta fram en mer verklighetsanpassade organisation. Förbundet är inte
anpassat till 2000-talet och det är hög tid att börja jobba på att vända medlemsantalets
nedåtgång. Vi har en vision att vara ”årets förbund 2020” inom RF och detta kräver
nytänkande. Om distrikten tas bort så blir det en direkt kontakt mellan förbundet, klubbarna
och dess medlemmar. Det är i klubben som medlemmarna finns och inte i distrikten, många
distrikt vet inte sin roll och väldigt många distrikt fungerar dåligt. Detta leder till en
bristfällig kommunikation mellan förbundet och klubbarna och många klubbar har dålig
kunskap om vad förbundet gör och står för.
Under mötet arbetade fem arbetsgrupper med att diskutera ny verksamhetsorganisation.
Arbetet och förslagen kan sammanfattas med följande punkter:
• Ta bort distrikten.
• Bättre nätverk.
• Dynamisk hemsida.
• Öka föreningskunskapen.
• Instruktörsutbildning.
Slutsats av konferensen blev att förbundet i framtiden alltid bör bjuda in samtliga klubbar till
en årlig konferens. Detta skulle gynna sportdykningen att gå framåt i alla våra anslutna
klubbar. Ett komplett nätverk skulle byggas upp mellan alla klubbar och en närmare dialog
skapas med förbundet.
Grundläggande sportdykning
Förbundet har beslutat att ge Litauens Sportdykarförbund rättighet att utan kostnad översätta
läroboken ”Grundläggande sportdykning” till litauiska.
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Marinarkeologiskt samarbete
Styrelsen har initierat ett samarbete med Marinarkeologiska sällskapet (MAS) och
Södertörns högskola för att ta fram ett nytt utbildningsmaterial i marinarkeologi.
Barn som dykare
Johanna Strömgren och Niklas Johansson representerade förbundet på en instruktörskurs i
”Children & diving” i Norge den 5-6 oktober. Styrelsen har benämnt projektet ”Barn som
dykare” och en arbetsgrupp har skapats för att ta fram en handlingsplan och en
rekommendation till styrelsen angående om detta är något som bör tas in i förbundet eller ej.
Förfrågan angående isdykarkurs
Norges Dykkeforbund har skickat en förfrågan om att få använda förbundets nya
isdykarkurs. Styrelsen beslutade att Norges Dykkeforbund får använda isdykarkursen i utbyte
mot annat material.
Handslaget
Regeringens ”Handslag med idrotten” har tillfört nya resurser till idrottsrörelsen och har
skapat ökade möjligheter att utveckla den lokala idrottsverksamheten. Under de fyra år som
Handslaget har funnits har Riksidrottsförbundet fått disponera en miljard kronor att fördela
mellan specialidrottsförbunden.
Pengarna har använts för att stötta och uppmuntra föreningar och förbund att öppna dörrarna
för fler, hålla tillbaka avgifterna, satsa mer på flickors idrottande, delta i kampen mot droger
och intensifiera samarbetet med skolorna. Åtgärder skulle bland annat vidtas för att erbjuda
barn och ungdomar, som idag inte deltar i idrottsverksamhet, lustfyllda och hälsofrämjande
aktiviteter, skapa förutsättningar för att flickor skulle kunna utöva idrott på det sätt de själva
önskar samt uppmuntra föreningar att i nära amarbete med skolorna utveckla metoder som
lockar alla elever till fysisk aktivitet i olika former.
Svenska Sportdykarförbundet har fått följande extra resurser (kronor):

Administrationsstöd
Föreningsstöd
Summa

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007
107 000
120 000
149 000
178 000
145 000
398 000
571 000
747 000
252 000
518 000
720 000
925 000

Summa
554 000
1 861 000
2 415 000

Totalt har 210 ansökningar kommit in och 180 projekt har tilldelats medel. Projekt har
genomförts i samtliga distrikt och i 108 av våra 214 föreningar. Det genomsnittliga bidraget
har varit på 9 800 kronor med en variation från 500 kronor upp till 30 000 kronor. Deltagande
tjejer har varit 49 % och killar 51 %. Barn upp till 12 år 30 % och ungdomar upp till 20 år
60 %.
Idrottslyftet
Regeringen beslutade under våren 2007 om en ny utvidgad särskild satsning på svensk idrott
där idrottsrörelsen tillförs 500 miljoner kronor per år i ett projekt kallat Idrottslyftet.
Idrottslyftet fortsatte där Handslaget tog slut och startade 1 juli 2007.
Huvudinriktningen för Idrottslyftet är att öppna dörrarna till idrotten för fler barn- och
ungdomar och utveckla verksamheten så de väljer att idrotta längre upp i åldrarna. Allt arbete
ska utgå från ett jämställdhets- och ett jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i
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Idrotten vill. Allt som görs inom den nya särskilda satsningen har denna huvudinriktning. För
att kunna öppna dörrarna för fler och få fler att idrotta längre upp i åldrarna ska vi arbeta med
att:
•
Utveckla förbund och föreningar.
•
Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer.
•
Rekrytera och utveckla ledare.
•
Samverka med skolan.
Svenska Sportdykarförbundet har fått följande extra resurser (kronor) under första delen av
Idrottslyftets år 1:

Förbundsutvecklingsstöd
Verksamhetsutvecklingsstöd
Föreningsstöd
Summa

2007
119 250
86 500
356 000
561 751

2008
119 250
86 500
356 000
561 750

Summa år 1
238 500
173 000
712 000
1 123 500

Totalt har 54 ansökningar kommit in och 43 projekt har tilldelats medel. Det genomsnittliga
bidraget har varit på 7 400 kronor med en variation från 180 kronor upp till 57 000 kronor.
FÖRBUNDSLÄKARNA
Under året har befattningen som tävlingsläkare tillträtts av docent Peter Lindholm. Peter har
disputerat på ämnet andhållning och har idag sin verksamhet vid Karolinska institutet och
Karolinska sjukhuset. Som första aktivitet deltog Peter i höstens FRIKS.
Icke akut dykerimedicinsk rådgivning under året har att inneburit att totalt ca 270
förfrågningar har besvarats. Cirka 85 % av kontakterna sker idag via e-post. Verksamheten
drivs i samarbete med PADI.
Hans Örnhagen har som förbundsläkare deltagit i forskningsprojekt rörande diabetes och
dykning. Forskningsresultaten från detta projekt är under bearbetning.
Förbundet har representerats av förbundsläkare Hans Örnhagen vid Konsumentverkets arbete
och vid Dykeririksdagen.
Förutom föreläsningar hos sportdykarklubbar under året deltog Hans Örnhagen i september
som föreläsare vid utbildning av läkare för friskundersökning av yrkes- och sportdykare enligt
EDTC norm som genomfördes för andra gången vid institutionen för Arbets- och
miljömedicin i Göteborg. Vid kursen i dykerimedicin enligt EDTC norm på Bandos i oktober
utbildades ytterligare 13 svenska läkare i dykerimedicin och friskundersökningsteknik. Några
av dessa har anmält intresse och har skrivits in på SSDF lista över läkare.
I samarbete med Universeum i Göteborg samt Västkustens SDF och PADI genomfördes i
Göteborg i april en temadag ”Kvinnor som dykare”, med Marguerite S:t Leger Dowse som
inbjuden utländsk föreläsare. Från Sverige bidrog Lena Ehrenström, Birgitta Forsén samt
tungdykareleverna Linnea Lilo och Veronica Winnebäck.
Arbetet med den webbaserade incidentrapporteringen tillsammans med Sjösäkerhetsrådet och
PADI har legat nere pga osäkerhet rörande finanseringen, men hopp finns att det ska gå att
finna en lösning.
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Arbetet med hälsodeklaration och friskundersökning för fridykare, fensimmare och UVrugbyspelare har blivit en långbänk och har ännu inte kunnat införas p.g.a. motstånd mot idén.
DYKKOMMITTÉN
Dykkommittén har under året endast bestått av en person; Ellen Schagerström,
marinbiologiansvarig tom januari 2008. Dykkommittén har inte haft någon verksamhet under
året. Försök att hitta ny ordförande och ledamöter har gjorts.
FENSIMSKOMMITTÉN
Fensimskommittén har haft ett tufft år med färre simmare och flera avhopp från
Fensimskommittén. Arbete pågår med att rekonstruera Fensimskommittén och erbjuda
intresserade ungdomar möjlighet till träning och tävling.
Stipendiet ur Rune Söderströms minnesfond delades ut till Karolina Lindberg.
Tävling
SM
Inget SM arrangerades år 2007.
NM
NM genomfördes i Gladsaxe Danmark. Carolina Nordvall vann 800 meter fensim, i övrigt var
det klent med resultaten på alla positioner och nivåer. I samband med tävlingen genomfördes
ett möte med representanter från Danmark och Finland.
EM och VM
Inga svenska fensimmare deltog vid EM och VM 2007.
FRIDYKNINGSKOMMITTÉN
Det har varit ett framgångsrikt år för Fridykningskommittén i många avseenden. Alla
inplanerade evenemang har i stort sett genomförts, förutom ett läger som var tänkt att hållas
efter sommaren, och det flesta av våra projekt blev färdigställda.
Under året genomfördes en välbehövd fridykarinstruktörsutbildning steg 3 på Bosön i
Stockholm. Samtliga deltagare blev godkända vilket innebär att fridykar-Sverige har 12 nya
och motiverade fridykarinstruktörer steg 3 som kan assistera vid fridykarinstruktörsutbildningar runt om i landet. Vidare hölls en distriktsungdomsledarträff (DUL), kombinerad
med en återträff för fridykarinstruktörer steg 3 i maj med temat läger. Under träffen gick vi
igenom det lägerledarmaterial som finns tillgängligt och arbetade fram nya idéer och förslag
på vad som bör ingå i lägermaterialet. Resultatet kommer att inkluderas som en lektion i
utbildningen till fridykarinstruktör steg 2.
Arbetet med att se över och revidera det fridykningsmaterial som finns tillgängligt för våra
medlemmar fortlöper, för att kunna tillgodose behoven hos våra ledare och
fridykarinstruktörer. Cyklopet-paketet har äntligen reviderats och färdigställts och finns nu att
beställa på kansliet. Den fridykartekniska handboken har även den uppdaterats med nya bilder
och mindre textjusteringar. Tanken är att den ska tryckas på ett plastmaterial för att den ska
bli ännu mer användarvänlig. En hel del andra uppdateringar är också genomförda med gott
resultat.
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Nu börjar också fridykarboken bli klar och för tillfället återstår den tunga biten med
korrekturläsning och slutjusteringar av materialet. Förhoppningsvis har vi en ny och aktuell
fridykarbok till våren 2008!
En väldigt viktig och avgörande kombinerad fridykarinstruktörsutbildning steg 1 och 2
genomfördes i Piteå för att främja fridykningsverksamheten i de norra delarna av landet.
Fridykningskommittén har fått ett oerhört gensvar av de aktiva fridykarna i dessa delar av
landet, vilket bidrog till en av de bästa och mest besökta FRIKS:arna på länge. Temat för årets
FRIKS var apnea och mental träning, vilket intresserade många.
Året avslutades med ett beslut att inom Fridykningskommittén fokusera på att vidareutveckla
fridykningen i Sverige och att omgående tillsätta en arbetsgrupp med lämpliga personer för att
uppnå detta mål.
Utbildade fridykare
Fridykare steg 1
Fridykare steg 2
Fridykare steg 3
Viking fridykare
Totalt

119
53
28
1
201

Utbildade fridykarinstruktörer
Fridykarinstruktörer steg 1
Fridykarinstruktörer steg 2
Fridykarinstruktörer steg 3
Totalt

91
12
12
115

Tiokampanjen 2007
23
DK Masen
15
Götaverkens SDK
14
SDK Amfibia
11
DK Putan
10
DK Juniordykarna
INTERNATIONELLA KOMMITTÉN
Gunnar Järvholm representerade Svenska Sportdykarförbundet vid Norges Dykkeforbunds
50-årsfirande.
Internationella representanter
Gunnar Järvholm: Medlem i CMAS Committée d’Appel, ordförande i CMAS
ungdomskommission samt representant i CMAS och EUF.
Jonas Andersson: Medlem i CMAS UV-rugbykommission.
CMAS och EUF
C.M.A.S. - Confederation Mondiale des Activités Subaquatique: Via CMAS hemsida kan
man finna information från de olika verksamheterna. Sportfrågor, stadgeändringar och regler
mot doping dominerar arbetet inom organisationen för tillfället. CMAS Tekniska kommitté
har slutfört arbetet med standards för alla tekniska dykformer inom CMAS. Ekonomin är
stabil. Ca 128 medlemsförbund är anslutna till en eller flera kommittéer/kommissioner.
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Ca 80 dykcenter är anslutna till CMAS. Organisationen arbetar med problemet med att alltför
få medlemsförbund utfärdar CMAS-certifikat.
Då Svenska Sportdykarförbundet för närvarande saknar representation i CMAS styrelse har
informationen därifrån inte varit tillfredställande. CMAS hemsida är inte tillräckligt aktuell
för att få en bra inblick i den interna verksamheten.
CMAS årsmöte; General Assembly, hölls i Rom i maj. Sverige representerades av Gunnar
Järvholm och ordförande Lars Gustafsson. Procedurfrågor dominerade mötets agenda. De
engelsktalande länderna hade stora svårigheter att vinna gehör för sina synpunkter. Den
europeiska grenen av CMAS höll samtidigt möte och beslöt att man skulle närma sig EUF för
att på så sätt få en bättre sammanhållande kraft inom den europeiska dykvärlden. Svenska
Sportdykarförbundet är ännu inte medlem i CMAS Europa.
EUF - European Underwater Federation: EUF är en organisation som ska ta tillvara alla
dykares intresse inom EU:s sfär. EUF arrangerar inga tävlingar och utfärdar inte certifikat.
Det innebär att även s.k. kommersiella organisationer kan vara medlemmar. Huvuduppgiften
är att ha kontakt med EU-kommissionerna och påverka innan beslut fattas som berör
sportdykare i allmänhet. Lokalt ska medlemsförbunden påverka och informera sina
representanter i respektive land. EUF har haft två möten under året. Ny ordförande för de
kommande två åren är Michael Hansen från Dansk Sportsdykkerforbund.
TEKNISKA KOMMITTÉN
Tekniska kommittén har haft fem möten under året, varav tre telefonmöten och däremellan
löpande kontakter via e-post.
Tekniska kommittén har under året reviderat samtliga dykkurser. Den nya filofaxloggboken
har färdigställts. Ny tvåstjärnig instruktörskurs har tagits fram och denna kommer efter
provkurser att bli officiell under 2008. En isdykarkurs har tagits fram av Mats Gunnarsson, på
uppdrag av kommittén. Arbetet med att ta fram vattenkort för samtliga dykkurser har fortsatt
och dessa är nu färdiga.
Tekniska kommittén har under året hållit en trestjärnig instruktörskurs, vilket resulterade i
dels en kursplan för framtida trestjärniga instruktörskurser samt nio nya trestjärniga
instruktörer.
Under året har 28 dykrapporter inkommit. Tre ansökningar har inkommit till
Dumpningsfonden och tre utbetalningar har gjorts med totalt 10 790 kronor.
Dumpningsfonden disponerar för närvarande 31 219 kronor.
Under året har examinatorerna på Tekniska kommitténs uppdrag examinerat sex
instruktörskurser.
Utbildade sportdykarinstruktörer
Enstjärniga instruktörer
Tvåstjärniga instruktörer
Trestjärniga instruktörer
Totalt

31
11
10
52
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Utbildade sportdykare
Enstjärnig dykare
Tvåstjärnig dykare
Trestjärnig dykare
Fyrstjärnig dykare
Totalt
Nitroxinstruktörer
Avancerade nitroxinstruktörer
Normxisk trimixinstruktör
Handledare Vrak B
Nitroxdykare
Avancerade nitroxdykare
Normoxisk trimixdykare
Gasblender
Dykledare

337
153
88
1
579
1
0
1
2
54
10
12
14
25

UV-FOTOKOMMITTÉN
Året började med att den nya utbildningen i digitalt UV-foto blev klar och nu finns tillgänglig
för förbundens medlemmar.
VM i UV-foto
CMAS tionde VM i UV-foto blev det första digitala i historien. Tävlingen genomfördes på
Mauritius med Magnus Lundgren som svensk fotograf tillsammans med Klas Malmberg,
modell, båda från Backscatters IFF i Malmö. Förbundet bekostade även deltagandet för Jonas
Odell som lagkapten, för att ta lärdom hur ett mästerskap gick till. Erfarenheter från VM
användes för att anpassa SM efter CMAS standard. Magnus Lundgren lyckades med en bästa
svenska placeringen någonsin i en delklass genom en andraplats i klassen ”fisk” och totalt
blev det en elfteplats. Tävlingen blev dock en flopp för arrangören då juryarbetet inte
genomfördes på ett ärligt sätt.
SM i UV-foto
Förbundets 21:a SM i UV-foto hölls i Smögen den 25-26 augusti. Tävlingen blev det första
rena digitala SM:et i förbundets historia. Tävlingsbas var Kon-Tiki dykcenter och
arrangörsklubb var Falköpings SDK. UV-fotokommittén hade med respekt förstått att det var
dags att lämna den analoga tekniken och övergå till framtidens teknik. Med facit i hand hade
inte alla tävlande hunnit ta efter och vi hade endast fyra tävlande i årets tävling. (Många
saknades p.g.a. att de hade valt att passa på och lära sig mer om den digitala tekniken på en
träff som genomfördes i Hamburgsund under samma helg.) Tävlingsdagen till ära var det sol
och hård vind från sydväst. Dykplats blev Norra Buskär, utanför Smögen. Tävlingen
innefattade tre olika tävlingsklasser; Makro och fisk, undervattenslandskap och temaklass.
Med hjälp av poängbedömning utsågs sedan en totalsegrare för tävlingen. Medaljer delades
även ut i delklasserna.
Tävlingen vanns av Fredrik Ehrenström, DK Sjökorna, med Stefan Beskow, Backscatterns
IFF, på andra plats. Tredje platsen tog Anders Salesjö, Tångjohans SDK Lysekil.
Deltagarna diskuterade under lördagens middag varför det inte är några nybörjare med i
tävlingen. Förslag framfördes om att någon typ av nybörjarklass borde införas.
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NM i UV-foto
Tävlingen arrangerades detta år av Danmark. Juryn sammanträdde i Lyngby den 17 november
för att bedöma tävlingsbidragen. Totalt deltog 25 deltagare från de nordiska länderna, av
dessa var 17 deltagare från Sverige, två från Norge, sex från Danmark och en från Finland.
Juryn bestod av Dan Kaasby, Jesper Rasumssen och Henrik Adelberg, sekreterare var Peter
Munk.
Tävlingen vanns och dominerades av Klas Malmberg från Sverige, som fick hela 557 poäng
totalt. På andra plats Jonna Bergström från Sverige samt på tredje plats Rikard Godlund från
Sverige.
UV-fotokommittén har svarat på olika frågor gällande tips till inköp av digitalkameror samt
även förfrågningar om tropisk dykning. UV-fotokommittén har förmedlat material om olika
internationella tävlingar samt information gällande VM 2007. Samarbetet inom norden känns
starkt och borde kunna utvecklas än mer i framtiden. UV-fotokommittén ser framtiden
mycket ljus i och med den nya digitala teknikens tillgänglighet. För unga dykare som utbildas
är det en självklarhet att äga en digitalkamera för nya äventyr under vattnet.
UV-RUGBYKOMMITTÉN
UV-rugbykommittén har under året haft sex kommittémöten, varav två fysiska, samt
ytterligare planeringsmöten i mindre grupper bl.a. för att planera VM. UV-rugbykommittén
har införskaffat en signalutrustning och en resultattavla. Dessa kommer att användas dels
inom breddverksamheten, men även för att höja kvalitén på våra arrangemang. Utrustningen
kommer även att hyras ut till intresserade klubbar.
UV-rugbykommittén har utökat sin mötesserie, vilket har resulterat i en förbättrad kontinuitet.
Bredden inom svensk UV-rugby ökar, men svensk spets består endast av ett fåtal lag. Fler
aktiviteter inom UV-rugby har tillkommit, bl.a. en juniorcup. Konkurrensen internationellt är
svårare än någonsin och norden står sig starkt.
Internationellt
Sverige har varit representerat av Jonas Andersson i CMAS UV-rugbykommission.
Under året har herr-, dam-, juniorlandslagsverksamhet planerats och genomförts. Landslagen
har arrangerat ett antal träningsläger och har deltagit i mästerskap enligt nedan:
Senior VM, Bari, Italien, 26 juli-5 augusti
Herr
Dam
Guld
Finland
Tyskland
Silver
Sverige
Sverige
Brons
Norge
Norge
Herrarna förlorade sitt guld efter 20 år. Damerna slog Norge i semifinalen, en bedrift som inte
har skett under den senaste åtta åren.
Inofficiellt Junior EM, Rihimäki, Finland, 17-18 november
Guld
Ryssland
Silver
Tyskland
Brons
Sverige
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Sverige kom på bronsplats, två sekunder från finalspel mot Ryssland.
Landskamp
Seniorherrarna har spelat en landskamp mot Finland, som slutade lika.
Champions cup
Svenska mästarna Malmö-Triton (herrar), respektive Sjökorna (damer) deltog i Champions
cup (”VM” för klubblag) i Berlin, Tyskland, 10-11 november. Herrlaget kom på fjärde plats
och damlaget tog en hedervärd bronsmedalj, med uddamålsförluster mot Norge och Tyskland.
Internationella cuper
Sverige har med olika klubblag deltagit på diverse olika internationella cuper, bl.a. i Norge,
Tyskland och Italien.
Nationellt
Under året har herrseniorerna bedrivit seriespel i tre nivåer; allsvenskan, elitserien och
division 1. Damerna har spelat i damserien. För juniorerna har yngre och äldre junior SM
spelats.
SM-slutspel, herr och damsenior, Helsingborg, 12-13 april
Herr
Dam
Guld
SDK Malmö-Triton
Sjökorna
Silver
Sydkustens SDK
Felix Flix
Brons
Polisens DK
Musslorna
Malmö-Triton blev svenska mästare på herrsidan. De vann sitt sjunde raka SM-guld och
tangerar därmed Linköpings rekord. På damsidan tog Sjökorna över SM-titeln från Musslorna
efter sudden death-spel mot Felix Flix.
Junior-SM, Eslöf, 10-11 mars
Äldre juniorer
Guld
DK Bottenskraparna
Silver
ESURF
Brons
Trelleborgs SS

Yngre juniorer
Trelleborgs SS
Skärets SS UV-rugby
DK Bottenskraparna

DK Bottenskraparna visade upp ett starkt äldrelag och tog över SM-titeln från ESURF. Detta
är Bottenskraparnas första SM-guld på äldresidan. På yngresidan fick dock Bottenskraparna
se sig besegrade av både Skärets SS och Trelleborgs SS. Trelleborgs SS yngre lyckades denna
säsong ta guldet efter förra årets andraplacering.
Seriespel
Elitserien
Etta Sydkustens SDK
Tvåa SDK Malmö-Triton
Trea Polisens DK

Etta
Tvåa
Trea

Division 1 östra
DK Bottenskraparna
DK Nemo
DS El Rio

Damserien
Sjökorna
Felix Flix
Musslorna

Allsvenskan norra
Polisens DK
DK Bottenskraparna
Linköpings SDK

Division 1 västra
Skärets SS
Felix DF
Skövde SDK S:t Helena
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Allsvenskan södra
SDK Malmö-Triton
Sydkustens SDK
Skärets SS

Division 1 södra
ESURF
Trelleborgs SS
Malmö SDK

Elitserien fick en ny vinnare i form av Sydkustens SDK efter en sjuårig serievinnarsvit av
SDK Malmö-Trition. Även på damsidan bröts en serievinnarsvit när Sjökorna tog hem serien
efter Musslornas dominans under de tidigare tre åren.
Elitseriekvalet, som provades för första gången förra säsongen, är nu etablerad och förfinad.
Division 1 serien har spelats inom det östra, västra och södra spelområdet. I norr har tyvärr
serien legat nere i några år, men matcher spelas då och då och utifrån dem kan Umeå ses som
norra seriens vinnare denna säsong.
Breddverksamhet
Under verksamhetsåret har det kommit intresseförfrågningar från ca 20-30 personer som varit
intresserade att börja med UV-rugby. Dessa har fått information om kontaktpersoner och
klubbar i sina närområden.
Två breddläger har genomförts i klubbar under året; i Kristianstad och i Borlänge. Totalt
deltog ca 80 personer. Till breddlägren är alla som vill lära sig mer om UV-rugby välkomna.
UV-rugbykommittén arrangerar dessa läger i samarbete med olika klubbar runt om i landet.
På juniorsidan har två breddläger arrangerats med ca 30 deltagare per läger. Damerna har
under året arrangerat fyra breddläger för enbart damer, med ett 30-tal deltagare per läger.
Även herrarna har arrangerat ett läger med ca 45 deltagare.
Domare
Under säsongen har en Regel- och domarkurs genomförts. Åtta nya domare utbildades och tre
personer lärde sig mer om UV-rugbys regelverk. Utöver det vanliga ansvaret att ta ut domare
till serierna och SM har följande domare dömt internationellt:
VM
Sten-Åke Sundkvist och Manuel Tito de Morais
Junior EM Kajsa Lindman
PR/information
Under denna säsong har prioritets lagts på att marknadsföra UV-rugby via VM i Bari, Italien.
Denna satsning har fallit mycket väl ut, med flera artiklar i olika tidningar och ett inslag i TV4
sporten. UV-rugbykommittén har även haft nöjet att få knyta till sig en huvudsponsor, SAAB
Underwater System. Ambitionen är att detta är ett långsiktigt samarbete, med ett första avtal
för år 2007. Totalt lyckades UV-rugbykommittén knyta till sig cirka 20 olika sponsorer inför
VM.
Elitstöd
Nytt för i år är att UV-rugbykommittén ansökt om och blivit beviljade stöd från
Riksidrottsförbundets elitidrottscentrum på Bosön (RF EIC). Stödet är i form av pengar och
utbildningsmöjligheter. Ett av kriterierna för att ta del av detta stöd är att vi inom UV-rugbyn
utformar en s.k. utvecklingsplan, där det framgår hur vi långsiktigt har tänkt för att utveckla
vår verksamhet. Det erhållna stödet har utnyttjats till att under en utvecklingshelg på Bosön
påbörja framtagandet av utvecklingsplanen. Vidare har även fyra personer kunnat påbörja en
idrottspsykologik utbildning på Bosön.
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ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA SPORTDYKARFÖRBUNDET
Styrelsen för Svenska Sportdykarförbundet får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2007-01-01—2007-12-31.

Förvaltningsberättelse
Verksamhetens art och inriktning
Svenska Sportdykarförbundet har till syfte att främja utövandet av undervattenssporter.
Förbundet tillhör Riksidrottsförbundet (RF), European Underwater Federation (EUF)
och Confederation Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS).
Medlemmar
Inom SSDF finns 18 specialidrottsdistriktsförbund (SDF). Under 2007 fanns 214 föreningar
varav 199 aktiva med tillsammans 8 566 medlemmar.
Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag
(belopp i tkr)

Verksamhetens intäkter
Årets resultat
Eget kapital
Balansomslutning
Antal anställda

2007

2006

2005

2004

2003

4 957
3
1 167
2 137
3

4 375
87
1 176
2 146
4

4 963
545
1 038
1 819
3

4 602
-87
493
1 690
3

5 458
-114
580
1 208
3

Framtida utveckling
Förbundets bidrag från RF baseras på föregående års rapportering av LOK-stöd, föreningsantal, antal aktiva utbildningsinsatser, jämställdhetsarbete och uppgifter ur förbundets årsredovisning. Då både medlemsantal och inrapporteringar minskat de senaste åren kommer
även förbundets erhållna bidrag från RF att minska under 2008 jämfört med 2007.
Under hösten 2007 inbjöds specialförbunden till ett processarbete angående översyn av
SF-bidraget. Detta arbete ska sammanfattas i arbetsböcker och fortlöpande stämmas av i
Riksidrottsstyrelsen (RS). Ett nytt rådslagsmöte kommer att ske i april 2008 där ambitionen
är att konkretisera och tydliggöra fördelningskriterierna. Det kommer att utarbetas förslag
till nya bidragskriterier utifrån synpunkter, ställningstaganden och förslag från SF. Därefter
sammanställs ett förslag från RS till RF-stämman 2009 för beslut. Förhoppningsvis gynnar
förslagen de små förbundens existens oavsett om det handlar om tillväxt, stagnation eller
minskning.
Handslaget fortsätter, nu med namnet Idrottslyftet och med utvidgad satsning. Det innebär
mer pengar att öppna dörrar för fler barn och ungdomar, att utveckla verksamheten så att
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de som har kommit till oss stannar högre upp i ålder. Kriterierna är bl.a. utveckling av förbund
och föreningar med mer centrala medel till specialförbunden, ökad tillgänglighet till anläggningar,
rekrytering och utveckling av ledare samt samverka med skolor.
Förbundets kommittéer ska verka närmare klubbarna och dess medlemmar och bli en
naturlig del i klubbens nyskapande. Dykkommittén ska bygga upp närverk mellan olika
klubbar men även bistå med kunskapsbank på hur man ska utveckla klubben för framtiden.
Våra tävlingskommittéer Fensim, UV-foto och UV-rugby ska aktivt arbeta för att bredda
verksamheten mot fler klubbar, tävling och träning. Kommittéerna Fridykning och Tekniska
ska samarbeta gällande utveckling av "Dykning med barn" så att det blir ett naturligt steg
för ungdomar att slussas vidare in i sportdykningen. Sammanfattningsvis gäller för alla
kommittéer att utöka samarbetet med våra klubbar och medlemmar. Att gemensamt arbeta
med klubbarna så att de tar till sig kommittéernas verksamheter för förändring, utveckling
och förnyelse inför framtiden.
För förbundsstyrelsen gäller det att lägga grunden för samarbete på konferenser som
samtliga klubbar och kommittéer blir inbjudna till. Om bara 10% av våra klubbar skulle få
tillgång till vad våra kommittéer kan bidraga med, skulle dessa klubbar få en exploderande
utveckling. Även antalet medlemmar skulle öka under flera år. Ju närmare vi kan komma
klubbarna ju fortare vänder vi tappet av medlemmar. Om vi får fler engagerade i detta
arbete, ju fortare och roligare ser vi resultatet av vår strävan i denna förändringsprocess.
Vi har en gammal slogan inom förbundet "det ska vara enkelt att driva en klubb inom
SSDF" och vi lägger till "det ska även vara kul att vara med i en klubb som är drivande
inom SSDF".
Förslag till disposition av årets resultat
Styrelsen föreslår att disponibelt resultat disponeras enligt följande
Balanserat kapital
Årets resultat

1 164 734
2 689
1 167 423

Överförs i ny räkning

1 167 423

Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där annat ej anges.
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Resultaträkning

2007

2006

2
3

1 678 983
1 683 000
1 476 305
118 842
4 957 130

944 811
1 708 000
1 638 745
83 397
4 374 953

4
5
6

-1 471 248
-1 203 123
-2 249 582

-1 411 586
-1 031 321
-1 828 634

-69 751

-41 923

-4 993 704

-4 313 464

-36 574

61 489

39 615
-352

28 407
-2 900

2 689

86 996

NOT
1

Intäkter
Nettoomsättning
Offentligrättsliga bidrag
Medlemsavgifter
Övriga intäkter
Summa intäkter

Kostnader
Personalkostnader
Idrottskostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Summa kostnader
Verksamhetens resultat

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader
Årets resultat
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31/12 2007

31/12 2006

7

65 688
65 688

87 584
87 584

8

83 964
83 964

26 177
26 177

149 652

113 761

759 967
759 967

585 658
585 658

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

86 519
7 006
278 305
371 830

44 867
6
245 816
290 689

Kassa och bank

856 006

1 156 287

1 987 803

2 032 634

2 137 455

2 146 395

Balansräkning

NOT
1

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Förlagsrättighet
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Handelsvaror
Summa varulager mm

9

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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Eget kapital och skulder

Eget kapital
Balanserat resultat
Ändamålsbestämda medel
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

10

11

Summa eget kapital och skulder

1 124 986
39 748
2 689
1 167 423

1 037 990
50 823
86 996
1 175 809

365 697
32 104
51 854
520 377
970 032

344 730
29 656
58 807
537 393
970 586

2 137 455

2 146 395

Inga
Inga

Inga
Inga

Poster inom linjen:
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Tilläggsupplysningar
Not 1

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.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av planmässigt över tre år.
Immateriella anläggningstillgångar skrivs av planmässigt över fem år.
Not 2

Nettoomsättning

Idrottslig verksamhet
Förlag, certifikat och stämplar
Handslag/Idrottslyftet
Summa
Not 3

2006
267 480
568 229
109 102
944 811

2007
1 683 000
1 683 000

2006
1 708 000
1 708 000

Offentligrättsliga bidrag

Statsbidrag från RF
Summa
Not 4

2007
726 270
639 815
312 898
1 678 983

Medelantal anställda, löner och andra ersättningar mm

Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män, har uppgått till:
Kvinnor
Män
Totalt
Styrelse (varav män)
Löner och andra ersättningar till anställda
Löner och andra ersättningar till styrelsen
Pensionskostnader till anställda
Totalt löner och ersättningar
Sociala kostnader enligt lag och avtal
Summa
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2007
3
0
3
9 (8)

2006
3
1
4
9 (6)

958 959
13 987
78 593
1 051 539
334 167
1 385 706

964 266
15 488
65 803
1 045 557
313 270
1 358 827

Domararvode
Arvode layout Sportdykaren

26 750
73 300

25 125
71 000

2007
105 512
83 900
20 183
12 726
423
265 221
15 112
87 014
198 335
25 986
66 073
195 126
8 177
119 335

2006
116 645
52 002
14 405
29 891
3 360
109 101
29 173
41 461
37 415
5 560
21 300
195 126
21 585
354 277

1 203 123

1 031 301

Kanslihyra och övriga lokalkostnader
Förbrukningsinventarier, data
Reskostn, reseersättn, kost och logi
Mässa, reklam, PR, Sportdykaren
Företagsförsäkring
Förvaltning
Porto, internet, telefon, kopiering, trycksak etc
Övriga föreningskostnader
Övriga externa tjänster och kostnader

2007
237 725
64 982
1 038 344
245 422
12 048
28 750
374 071
21 296
226 944

2006
234 649
150 740
577 678
238 238
12 739
31 000
414 692
3 813
165 085

Summa

2 249 582

1 828 634

2007

2006

Ingående ackumulerande immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp

109 480
0

0
109 480

Utgående ackumulerande immateriella anläggningstillgångar

109 480

109 480

Not 5

Idrottskostnader

Tävling, match, träning, domararvode
Materialkostnader
Funktionärs- och kostnadsersättningar
Priser, medaljer, licenser
Övriga kostnader
Handslaget/Idrottslyftet
Certifikat CMAS
Hallhyra
Kost/logi aktiva
Dykstämplar, certifikat
Idrottskläder
Medlemsförsäkring
Medlemskort
Förlagskostnad
Summa

Not 6

Not 7

Övriga externa kostnader

Förlagsrättigheter
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Ackumulerande avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan

21 896
21 896

0
21 896

Utg. ackumulerade avskrivningar

43 792

21 896

Bokfört värde

65 688

87 584

2007

2006

Ingående ackumulerande anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Inköp

668 278
105 642

630 355
37 923

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

773 920

668 278

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

-642 101
-47 855

-622 074
-20 027

Utg. ackumulerade avskrivningar

-689 956

-642 101

83 964

26 177

Not 8

Inventarier

Bokfört värde

Not 9

Handelsvaror

Varulagret har värderats till anskaffningsvärde med avdrag för 3% inkurans med beaktande
av lägsta värdets princip.

Not 10

Ingående balans
Årets förändring
Årets resultat
Utgående balans

Förändring av eget kapital
Totalt
Ändamålseget kapital bestämda medel
1 175 809
50 823
-11 075
-11 075
2 689
1 167 423
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39 748

Årets Balanserat
resultat
resultat
86 996
1 037 990
-86 996
86 996
2 689
2 689

1 124 986

Not 11

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förening, medlem- och instruktörsavgifter
Handslaget/Idrottslyftet
Semesterlöner inkl soc.avg
Övr uppluppna kostnader

2007
84 920
200 000
179 962
55 495

2006
120 010
187 898
202 628
26 857

Summa

520 377

537 393

Stockholm 2008-

Lasse Gustafsson

Perhenrik Eriksson

Thomas Johansson

Patrik Brun

Jessica Lundgren

Bengt Jansson

Peter Nilsson

Karlo Balas

Hans Örnhagen

Min revisionsberättelse har avgivits 2008-

Richard Nygren
Auktoriserad revisor
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MOTIONER
Inga motioner har inkommit detta år.

FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN
Att ta bort Svenska Sportdykarförbundets distriktsorganisation (SDF)
Bakgrund
Många av Svenska Sportdykarförbundets distrikt (SDF) har under en längre tid fungerat
dåligt. Vissa distrikt saknar helt verksamhet och distriktsstyrelse och har gjort så under många
år. Riksidrottsförbundet kräver inte längre att specialidrottsförbund organiserar sin
verksamhet via distrikt (SDF).
Vid Svenska Sportdykarförbundets verksamhets- och ordförandekonferens den 10-11
november 2007 diskuterades om och hur det skulle gå att organisera Svenska
Sportdykarförbundet utan distrikt.
Styrelsens förslag innebär bl a att:
• Föreningarna som är anslutna till Svenska Sportdykarförbundet organiseras direkt under
förbundet.
• Representant/ombud från varje förening kallas till förbundsmötet.
• Samtliga föreningar inbjuds att skicka representanter till en årlig verksamhetskonferens.
• De olika kommittéerna ska agera nav i de rikstäckande nätverk som svarar för olika
aktiviteter inom dykning.
• Dyksäkerhet och lokalt bidragssökande även fortsättningsvis kan vara organiserat i
”distrikt” i de fall klubbarna i området så önskar.
• Fler och tydligare kommunikationskanaler mellan förbundet och föreningarna måste
utvecklas.
• Att en grupp tillsätts för att under det kommande året arbeta med att praktiskt införa den
nya organisationen i samarbete med samtliga berörda delar av Svenska
Sportdykarförbundet. I denna grupp skall finnas med representanter från såväl Svenska
Sportdykarförbundets styrelse, några olika kommittéer och föreningar.
Förbundsstyrelsen yrkar:
• Att Svenska Sportdykarförbundet ska organiseras utan distrikt (SDF).
• Att Svenska Sportdykarförbundets stadgar förändras enligt bifogat förslag.
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Ändring av Svenska Sportdykarförbundets stadgar rörande revision
Bakgrund
Vid RF-stämman 2007 beslutades om ändringar i RF:s stadgar angående revision av SF. Som
följd av detta måste SSDF:s stadgar ändras. Det tidigare systemet med RF:s
revisionskommitté vars ledamöter fungerade som medrevisorer till de egna valda revisorerna
har upphört i och med beslutet.
Styrelsens förslag innebär att stadgarna kap 4, 1§ ändras till:
”Förbundets verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av minst en auktoriserad
eller godkänd revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen.
Förbundsstyrelsens räkenskaper och övriga handlingar överlämnas till revisorn senast sex
veckor före förbundsmötet. Handlingarna skall efter verkställd revision med revisorns
berättelse vara förbundsstyrelsen tillhanda senast tre veckor före förbundsmötet.”
Förbundsstyrelsen yrkar:
• Att Svenska Sportdykarförbundets stadgar förändras enligt bifogat förslag.
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VERKSAMHETSPLAN
Verksamhetsplanen omfattar de idag kända idéer och verksamheter som bör prioriteras.
Planen kan komma att förändras på grund av inkomna förslag från till exempel kommittéer
och andra funktionärer. Det kan tillkomma nya krav under verksamhetsåret som kan innebära
nödvändig omprioritering inom verksamhetsplanen. Det är förbundsledningens målsättning
att minska de administrativa göromålen i samtliga led, från kansli till förening.
För att lyckas med allt detta krävs att hela förbundet, det vill säga förbundsledning och
föreningar hjälps åt!
FÖR 2008 – 2009
En av de viktigaste satsningarna är att uppnå ett tillräckligt medlemsantal för att kunna driva
de projekt som prioriteras. Projekt som prioriteras är;
• Fortsätta att profilera och tydliggöra vad SSDF har att erbjuda.
• Förnya och komplettera utbildningsmaterial.
Fortsätta att profilera och tydliggöra vad SSDF har att erbjuda
För 2008/2009 gäller att:
• Summera vad SSDF har att erbjuda och presentera detta i Sportdykaren, på hemsidan och
som del i föreningsutskick.
• Förbättra och utveckla hemsidan.
• Involvera klubbar i marknadsföringsarbetet.
• Ta fram profileringsmateriel.
• Följa upp vad klubbarna behöver för hjälpmedel.
• Erbjuda alla sportdykare i Sverige en plattform för säker sportdykning.
• Förbättra försäkringen samt informera om denna.
Förnya och komplettera utbildningsmaterialet
För 2008/2009 gäller att:
• Översätta och distribuera de två- och trestjärniga läroböckerna.
• Ge ut utbildningsmaterial Gasblender samt nitroxtabell.
• Fortsätta arbetet med utbildningsvideo kopplad till enstjärnig dykutbildning.
• Ge ut bok om fridykning.
Övriga punkter som är viktiga att fokusera på för 2008/2009 är att:
• Underlätta kontakten med förbundet genom ett bemannat kansli.
• Fortsätta ge ut Förbundsnytt till förbundsledningen och föreningarna för att informera vad
som är på gång inom förbundet.
• Genomföra två konferenser för kommittéer och föreningar.
• Implementera de fyra områdena från projektet Ideella ledare i förbundets
utvecklingsarbete.
• Utveckla Sportdykaren till en bättre medlemstidning.
• Se över den inre effektiviteten inom förbundet – ”engagera flera”.
• Utveckla samarbetet med de övriga nordiska länderna.
• Stimulera föreningar att aktivt arbeta med medlemsrekrytering.
• Utvärdera medlemskortet samt utöka medlemsförmåner kopplade till medlemskapet.
• Förenkla medlemsregistrering för föreningarna och kansli.
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Per kommitté gäller också:
För 2008/2009 gäller att:
Dykkommittén
• Uppdatera det befintliga utbildningsmaterialet inom marinarkeologi/marinbiologi.
• Arrangera skräpplockartävlingar och andra medlemsfrämjande aktiviteter.
Fensimskommittén
• Satsa på breddning.
• Genomföra SM.
• Se över och uppdatera regler, normer och krav.
Fridykningskommittén
• Fortsätta arbetet med avancerad fridykning.
• Uppdatera befintligt utbildningsmaterial.
• Arrangera utomhusaktiviteter/läger, FRIKS och DUL/fridykarinstruktör steg 3 återträff.
• Agera som hjälpinstruktörer i områden med stora utbildningsbehov för att få igång
verksamhet.
• Breddningsaktiviteter i samarbete med andra kommittéer.
Internationella kommittén
• Engagera fler personer internationellt.
• Försöka få med yngre medlemmar på internationella möten.
• Verka för att utveckla CMAS ungdomsarbete.
Tekniska kommittén
• Höja kvaliteten på grundkurserna i sportdykning.
• Utveckla samarbetet med de nordiska ländernas Tekniska kommittéer.
• Uppdatera utbildningsmaterial.
• Slutföra Vrak B-projektet.
• Starta upp arbetsgrupp i ”dykning med barn” och ge en rekommendation för fortsatt
arbete.
• Genomföra utvalda specialkurser i förbundets regi.
• Se till att vi får flera aktiva instruktörer till våra dykutbildningar.
• Översätta och ta fram två- och tretjärniga läroböckerna.
UV-fotokommittén
• Inventera föreningarnas intresse för fotoaktiviteter och erbjuda stöd när så är möjligt.
• Hitta fotointresserade dykare och erbjuda intressanta aktiviteter och tjänster för dem som
ett led i att rekrytera nya medlemmar.
• Genomföra minst en workshop i UV-foto.
• Utveckla formerna kring SM i UV-foto samt genomföra SM i UV-foto.
• Medverka med UV-fotorelaterade inslag i Sportdykaren.
• Utveckla webbutbudet av utbildningsmaterial och interaktiva tjänster.
• Avveckla begreppet ”digitalt UV-foto” då val av teknik är underordnat.
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UV-rugbykommittén
• Öka antalet aktiviteter för ungdomar.
• Rekrytera och utbilda fler spelare, funktionärer och domare.
• Fortsätta med arbetet att ta fram ett utbildningsmaterial.
• Genomföra seriespel.
• Arrangera junior (yngre och äldre) och senior SM.
• Delta i junior och senior NM.
• Arrangera senior NM.
• Utveckla samarbete med RF:s Elitidrottscentrum.
Förbundssäkerhetsombud, förbundsläkare och förbundsjurist
• Se över utbildningsmaterialets innehåll med avseende på utgången av pågående brottsmål
kopplade till dykledning, dykutbildningar och dykutrustningshantering.
• Tillsammans med styrelsen ta fram arbetsbeskrivningar inklusive ansvarsområden för
funktionärerna i denna grupp.
• Förbättra informationsinsamling rörande tillbud och olyckor inom sportdykning.
FÖR 2010– 2012
Ett av de viktigaste målen är att uppnå ett tillräckligt medlemsantal för att kunna driva
förbundets verksamhet framåt
• Satsningen på projektet Ideella ledare kvarstår.
• Tillhandahålla attraktivt utbildningsmaterial.
• Marknadsföringen av SSDF fortsätter och strävar till att bli en organisation där alla är
välkomna.
• Föreningar och förbund arbetar gemensamt mot gemensamma mål.
SSDF:s målsättningar i ett längre perspektiv
Vi skall:
• Leda den svenska utvecklingen av sportdykningen.
• Ha nöjda medlemmar.
• Fortsätta ha ett fungerande kansli.
• Erbjuda bra utbildningar och utbildningsmaterial
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SSDF:s vision:
Svenska Sportdykarförbundet skall vara det naturliga valet för alla som är intresserade av
undervattensporter.
Våra medlemmar och föreningar ska känna aktivt stöd, säkerhet och professionalism i
Svenska Sportdykarförbundet.
SSDF:s mål:
• SSDF ska ha attraktiva utbildningar.
• SSDF ska ha fler aktiva instruktörer.
• Det ska vara enkelt och kul att driva en förening inom SSDF.
• SSDF:s 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 men även stödja
elitverksamhet där möjlighet finns.
• SSDF ska vara ledande inom arbetet att göra sportdykningen säker.
SSDF:s målgrupp:
• Utövare av undervattensport av alla kategorier och åldrar i Sverige.
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FÖRSLAG PÅ FÖRENINGARNAS MEDLEMSAVGIFT
Styrelsen föreslår att förbundsmötet fastställer föreningarnas medlemsavgifter för 2009
oförändrade enligt nedan:
Kategori
Förening
Senior
Junior
Familjesenior
Minior
Familjeungdom

Avgift 2008
630
220 (from 1/10 155)
110
110
50
0

Avgift 2009
630
220 (from 1/10 155)
110
110
50
0

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Funktion

Namn

Distrikt

Mandattid

SSDF:s styrelse
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Lars Gustafsson
Perhenrik Eriksson
Lars Wikström
Malin Swärd
Karlo Balas
Linnea Qvist

Västkustens SDF
Smålands SDF
Norrbottens SDF
Skånes SDF
Västmanlands SDF
Norrbottens SDF

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

Osborn Johnsons Revisionsbyrå
Osborn Johnsons Revisionsbyrå

Omval 1 år
Omval 1 år

Revisor och revisorssuppleant
Revisor
Rickard Nygren
Revisorssuppleant Thomas Gustavsson

Valberedning (förbundsmötet, inte valberedningen föreslår dessa poster), avgående:
Ledamot
Rowena Nystrand
Skånes SDF
2 år
Ledamot
Linda Nilsson
Skånes SDF
2 år
Ledamot
Sten Meyer
Västkustens SDF
1 år
Adjungerad
Johanna Albinsson
Stockholms SDF
1 år
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EKONOMISK PLAN budget 2008-2009
Budget

2008

Centralt
Marknadsföring
IT och hemsida
Sportdykaren
Internationella
Dykkommittén
Fensimkommittén
Tekniska kommittén
Fridykningskommittén
UV-rugbykommittén
UV-fotokommittén

681
-75
-47
-396
30
-15
-20
-40
-42
-152
-20

Resultat

-96

Budget

2009

Centralt
Marknadsföring
IT och hemsida
Sportdykaren
Internationella
Dykkommittén
Fensimkommittén
Tekniska kommittén
Fridykningskommittén
UV-rugbykommittén
UV-fotokommittén

1020
-65
-48
-384
-80
-42
-92
-25
-77
-500
-56

Resultat

-349

2008

Centralt
Marknadsföring
IT och hemsida
Sportdykaren
Internationella
Dykkommittén
Fensimkommittén
Tekniska kommittén
Fridykningskommittén
UV-rugbykommittén
UV-fotokommittén

2009

Centralt
Marknadsföring
IT och hemsida
Sportdykaren
Internationella
Dykkommittén
Fensimkommittén
Tekniska kommittén
Fridykningskommittén
UV-rugbykommittén
UV-fotokommittén
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