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Nyheter från Svenska Sportdykarförbundet direkt till föreningsmedlemmen

Vi är ett förbund!
Som ni vet beslutade förbundsmötet 2020 att avveckla papperstidningen Sportdykaren och istället kommunicera via internet. Detta beslut har man verkställt relativt
skyndsamt för att möta de avtalsvillkor om uppsägning vi haft med underleverantörer.
Motionen som förbundsmötet tog ställning till motiverar förslaget ur ett ekonomiskt
perspektiv, man tycker helt enkelt att tidningen Sportdykaren var för kostsam och man
drar även parallellen till att andra idrottsförbund faktiskt inte ger ut liknande magasin i
sin verksamhet. Även fast tidningen Sportdykaren är enormt uppskattad av majoriteten av våra föreningsmedlemmar så har motionären en viktig poäng. Ett idrottsförbund
bör prioritera den idrottsliga verksamheten. Under många har Sportdykarförbundets
utövare bekostat sitt idrottande av helt egna medel, inte minst våra instruktörer och
elitaktiva. Om förbundet har ekonomiska resurser till att exempelvis bygga en framgångsrik elitaktiv verksamhet eller har fler kompetenta instruktörer så innebär det således även ökade influtna medel, men inte minst publicitet till vår fantastiska idrott! Vi
är ju faktiskt en mångfacetterad idrott med alla våra grenar där man kan vara nästan
övertygad om att hitta något som passar en!
Vi är alla medvetna om att det finns vissa utmaningar med att engagera sig det ideella
föreningslivet, men framförallt så är det givande. Den gemenskapen och solidariteten
som föreningslivet medför är svår att finna någon annanstans. Det vill vi lyfta fram här.
Det är tack vare ert outtröttliga engagemang som vi kan fortsätta utvecklas och driva
detta förbund. Vi är alla Sportdykarförbundet och tillsammans ska vi arbeta för att alla
ska få möjligheten att utöva undervattenssport i förening.
Vi vet att ni är många som uppskattade Sportdykaren och kommer sakna den, men
nu när medlemmarna fattade beslutet om nedläggning i dess befintliga form har vi
möjlighet att omfördela resurser till den idrottsliga verksamheten. I och med denna
omfördelning ser vi att vi kan göra nya typer av satsningar för att ge er föreningar och
era medlemmar bättre förutsättningar att utvecklas och utveckla!

Även fast Sportdykaren har genererat stora intäkter och publicitet så har det ändå
varit en utgift för förbundet. Det innebär alltså att vi istället kan omfördela dessa resurser och i närtid planerar vi för att göra satsningar på elitidrott och utbildning. Något vi
hoppas ni kommer finna givande och glädjande!
Sportdykarens resultat senaste tre åren:
		Intäkter		Kostnader		Resultat
2017		
374 830,23		
-700 269,00		
-325 438,77
2018		
339 703,00		
-638 433,03		
-298 730,03
2019		
310 645,00		
-566 803,82		
-256 158,82

Försäkringen
Vi har dessutom ytterligare glada nyheter. Just nu pågår en förhandling med försäkringsbolaget Folksam som ni är försäkrade genom. Försäkringsvillkoren kommer
förbättras för er utövare, oavsett vilken gren ni utövar. Vi har lyssnat in vad det är ni
saknar eller tycker kan förbättras och tar med oss dessa synpunkter in i förhandlingen med Folksam! Vi hoppas ha förhandlat klart under första kvartalet 2021.

Föreningsavgift 2021
Vi vill påminna om den årliga fakturan för föreningsavgift som kommer i början på januari. Föreningens årliga avgift är en rörlig avgift baserad på föreningens totala medlemsantal föregående år, och faktureras en gång per år i januari. Antalet medlemmar i
föreningen för innevarande år utgör alltså avgiften för följande år. Föreningen betalar
ingen fast avgift. Denna faktura betalas alltså med avgifterna föreningsmedlemmarna
betalat in till föreningen 2020.
Vi hoppas att våra föreningsmedlemmar som såg Sportdykaren som en stor anledning till medlemskap finner ytterligare mening utifrån vad vi försökt kommunicera ovan
och således väljer att stanna kvar som medlem i sin förening. Om föreningen mot
förmodan får ett större medlemstapp och hamnar i en svår ekonomisk situation så vill
vi att ni hör av er till oss så ska vi hjälpas åt! Vi finns här för er skull.

Till sist...
Vi har tidigare informerat om projekten ”Jämställda under ytan” samt ”Individ & Värdegrund” som pågår under 2020 och 2021. Vi ämnar nu gå vidare till nästa fas som
innehåller föreningsbesök. Pga pandemin har vi behövt ställa om och kommer istället
genomföra dessa digitalt. Oavsett vilken roll du har i föreningen så vill vi gärna att du
är med, dessa projekt är för alla medlemmar i en SSDF-ansluten förening och vi behöver din hjälp! Vi vill gärna berätta mer om dessa projekt och dom tillhörande digitala
föreningsbesöken. Vi erbjuder därför flera digitala informationsträffar. Informationsträffen tar ca 10 minuter och ingen föranmälan krävs. Läs mer här.
Slutligen vill vi såklart önska er en God Jul och ett Gott nytt år!

