Protokoll fört vid Svenska Simförbundets årsmöte
den 21- 22 april 2007, Hotell S:t Jörgen, Malmö

Mötets öppnande
Förbundsordförande Sven von Holst hälsade delegaterna varmt välkomna till Svenska
Simförbundets årsmöte 2007. Jane Andersson, fritidschef Malmö kommun, tillika medlem i
förbundsstyrelsen för SISU/Idrottsutbildarna, hälsade mötesdeltagarna välkomna till Malmö.
Parentation
En tyst minut hölls för under året bortgångna simidrottsvänner. Särskilt uppmärksammades
Kerstin Pettersson (KåPe), 77 år, Göteborg, bl a verksam i GKK Najaden samt Bertil Jansson,
79 år, Västerås/Uppsala, bl a verksam i IK Sirius.
Utdelning av utmärkelser
Förtjänstdiplom
Lena Björkestam, Täby
Förtjänstmedalj i guld
Susanne Brokop, Lund,
Bert Svensson, Ronneby
Bo Hultén, Malmö
Jan Nordlund, Saltsjö-Boo
Sven von Holst delade ut pokaler till 2006 års bästa simidrottsförening, SK Neptun.
Inledningsanförande
Sven von Holst sammanfattade verksamhetsåret 2006 och förklarade den formella delen av
årsmötet öppnat.
§1
Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
Fullmaktsgranskning hade gjorts i samband med kvitterande av röstkort och Elisabeth Hanson
förrättade upprop med den signerade ombudsförteckningen som underlag.
Årsmötet beslöt att fastställa den justerade röstlängden enligt nedan:
Distrikt
Blekinge
Dalarna
Gotland
Gästrikland
Hälsingland
Medelpad
Mellannorrland
Norrbotten
Närke/Västmanland

Antal röster
1
2
1
1
1
1
2
1
2

Skåne

7

Småland
Stockholm
Södermanland
Uppland

5
6
2
2
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Ombud
Ulf Hanson
Peter Larsson
Leif Söderdahl
Staffan Angermund
Tony Bexelius
Tommy Carlsson
Bernt Porsander
Bengt Axeldahl
Stig-Arne Holmgren
Stig Olsson
Jan Karlsson
-

Antal röster
1
2
1
2
1
1
1
3
1
3
6
-
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Värmland
Västerbotten
Västsvenska

2
2
7

Östergötland
Antal röster distrikt

2
47

Föreningar
Göteborg Sim
Helsingborgs S
Jönköpings SS
Kalmar S
LASS
Malmö KK
SK Neptun
Norrköpings KK
Polisens IF
Sjöbo SS
SK Ran
Spårvägen Sim
Sundsvalls SS
Södertörns SS
Trelleborgs SS
Täby Sim
Upsala S
Väsby SS
Västerås SS
Örebro SA
Antal röster föreningar
Totalt antal röster

Antal röster
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20

Glenn Sjöström
Monica Grote
Johan Jansson
Ingmar Lundström
Roland Fredriksson

2
2
2
3
2
33

Ombud
Gunnar Ekstedt
Susanne Brokop
Annica Ahlin
Bo Petersson
Paul Alfons
Michael Stolt
PA Blomquist
Nils Wahlberg
John Westergren
Ensio Andersson
Mats Mattsson
Jenö Kardos
Carl-Johan Hellman
Michael Erliksson
Jan Larsson
Rolf E Alm
Jonas Johnsson

Antal röster
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
50

§2
Fråga om mötets behöriga utlysande
Årsmötet förklarades i behörig ordning utlyst.
§3
Val av mötesfunktionärer
Valberedningens förslag föredrogs av valberedningens ordförande Stig-Arne Holmgren.
a)

Ordförande för mötet
Årsmötet beslöt att välja Bo Hultén, Malmö, till ordförande för mötet och Sven von Holst
överlämnade ordet och ordförandeklubban till Bo Hultén, som tackade för förtroendet.

b)

Sekreterare för mötet
Årsmötet beslöt att välja Elisabeth Hanson till mötessekreterare.
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c)

Två justerare att jämte ordföranden justera mötesprotokollet
Årsmötet beslöt att välja Jan Karlsson, Stockholm och Paul Alfons, Malmö att jämte
ordförande justera årsmötesprotokollet.

d)

Erforderligt antal rösträknare, andra än justerarna
Årsmötet beslöt att välja Annika Svanström och Lena Björk till rösträknare.

§4
Godkännande av mötesordningen
Årsmötet beslöt att godkänna mötesordningen.
§5
Redovisning av SSF-styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsår
Ombuden hade i förväg erhållit Svenska Simförbundets verksamhetsberättelse med
årsredovisning, 2006. Verksamhetsberättelsen genomgicks sida för sida av mötesordföranden
och lades till handlingarna med nedanstående tillägg:
• Sid 30, Organisation, Ansvarsnämnden. Komplettering: Folke Hammarström
§6
Redovisning av SSF-styrelsens förvaltningsberättelse
(samt revisorernas eventuella synpunkter på verksamhetsåret)

Revisor Bertil Raue orienterade årsmötet i förvaltningsberättelsen med årets resultat- och
balansräkning, gjorde jämförelser med tidigare år och belyste särskilt:
•
•
•
•
•

Den fortlöpande förbättringen av ekonomirapporterna
Förlagsverksamheten; förbättrat resultat när verksamheten flyttats till kansliet
Sponsorintäkterna som ökat från 3,2 MSEK till 4 MSEK
Kapitalplaceringarna som gjorts i räntebärande fonder, utan risktagande
Målet med eget kapital som med råge har infriats

Bertil Raue påpekade att ekonomiredovisningen är bruttoredovisad med undantag för de riktade
SOK-medlen. Årets avskrivningar är högre än tidigare år, bl. a beroende på avskrivningen av
OCTO och hemsidan. Årets resultat, 114 000 kronor, är lägre än budgeterat. Årsredovisningen
ger en bra bild av Svenska Simförbundet och ger en rättvisande bild av att ordning och reda
råder.
Sven von Holst redogjorde i korthet för SSF:s revisionskostnader, föranlett av Ensio Anderssons
frågor och informerade om att revisionskostnaderna ligger i storleksordningen 100 000 –
150 000 kronor/år. Fördelningen mellan revisionskostnad och kostnad för rådgivning,
ekonomiska konsultationer är ungefär 50-50, enligt Bertil Raue.
Beslut om godkännande av förvaltningsberättelsen hänsköts till punkt 11.
§7
Revisorernas berättelse för senaste verksamhetsåret
Revisor Bertil Raue informerade om att han och RF:s revisor Birgit Flening undertecknat
revisionsberättelsen och läste därefter upp revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2006.
Årsmötet beslöt att godkänna revisionsberättelsen.
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§8
Kandidatpresentation för val enligt punkterna 13-17
Valberedningen föreslog:
• Val av förbundsordförande, tillika ordförande i SSF-styrelsen för ett år:
Sven von Holst, Falun
omval
• Val av fyra ledamöter i styrelsen för två år:
Ann-Christin Gustafsson, Torslanda
Bengt Jönsson, Sundbyberg
Christer Magnusson, Eskilstuna
Susanne Brokop, Lund

omval
omval
omval
nyval

• Val av revisor och en revisorssuppleant för ett år:
Bertil Raue, Svedala
Ulrika Backenskiöld, Höllviken

omval
omval

Årsmötets ombud Ensio Andersson föreslog:
•

Val av revisor och en revisorssuppleant för ett år:
Åke Pettersson, Revisionsfirman Gamla Stan, Stockholm
Bengt Bergshem, Revisionsfirma Gamla Stan, Stockholm

nyval
nyval

Valberedningen föreslog:
• Val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen för nästkommande SSF-möte:
Ordförande:
Stig-Arne Holmgren, Malmö

omval

Ledamöter:
Birgitta Björk, Uppsala
Börje Jacobsson, Stockholm
Jonas Henrysson, Stockholm

omval
omval
omval

Från årsmötets ombud lämnades följande förslag till ledamöter i valberedning:
Monica Grote, Göteborg
nyval
Lisa Johnsson, Halmstad
nyval
• Val av ombud till Riksidrottsmötet
Generalsekreterare Jan Olsson föreslog att frågan hänskjuts till förbundsstyrelsen.
Beslut i frågan om val av ledamöter, revisorer och ombud enligt ovan hänsköts till punkt 13-17.
§9
Genomgång av ärenden vilka ingivits i den ordning som anges i regel 117,
ärenden som SSF-styrelsen hänskjutit till mötet
samt förslag till årsavgift för 2008
Propositioner
Jan Nordlund, Svenska Simförbundets regelkommitté, redogjorde för styrelsens propositioner till
Simförbundsmötet 2007:
1. Proposition 07:01.1
Regel 106 Röstlängd, valbarhet
2. Proposition 07:01.2
Regel 146 Rösträtt
3. Proposition 07:02
Regel 108 Adjungering av styrelseledamöter
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4. Proposition 07:03
5. Proposition 07:04
6. Proposition 07:05
7. Proposition 07:06
8. Proposition 07:07
9. Proposition 07:08
10. Proposition 07:09.1
11. Proposition 07:09.2
12. Proposition 07:09.3
13. Proposition 07:09.4
14. Proposition 07:09.5

Regel 109 Legitimationskort
Regel 116 Valberedning
Regel 117 Förslag till ärenden att behandlas vid Simförbundsmöte
Regel 121 Sammansättning, kallelse, beslutsmässighet
Regel 132 SSF Ansvarsnämnd
Regel 115 Föredragningslista
Regel 205 Medlemskap i förening
Regel 206 Föreningsbyte (övergång)
Regel 207 Representation för flera föreningar
Regel 209 Representation för utländsk förening
Regel 211 Begreppet förening

Beslut om de 14 propositionerna ovan hänsköts till punkt 20.
Motioner
• Stig-Arne Holmgren, Skånes Simförbund, redogjorde för motion om ändring i regelverket
så att regel 209 enbart skall gälla utländsk medborgare och lämnade in ett ändringsyrkande
till den ursprungliga motionen. Årsmötet godkände att ändringsyrkandet ersatte den
ursprungliga motionen.
Christer Magnusson, Svenska Simförbundets styrelse, motiverade styrelsens avslag av
motionen.
Beslut i frågan hänsköts till punkt 20.
•

Bernt Porsander, Närke/Västmanlands Simförbund, redogjorde för motion angående
förlängning av kvalperiod för simtävlingar i långbana.
Christer Magnusson, Svenska Simförbundets styrelse, informerade om att styrelsen
tillstyrker motionen.
Beslut i frågan hänsköts till punkt 20.

•

Stig-Arne Holmgren, Skånes Simförbund, redogjorde för motion angående slopande av
semifinaler i simtävlingar.
Christer Magnusson, Svenska Simförbundets styrelse, motiverade styrelsens avslag.
Beslut i frågan hänsköts till punkt 20.

Förslag till årsavgifter för 2008
Jan Olsson informerade om att årsavgifterna för 2008 föreslås oförändrade med undantag av
licensavgiften för masterssimmare som föreslås höjas från 150 till 300 kronor.
Beslut i frågan hänsköts till punkt 20.
§ 10
Presentation av övriga ärenden
Berne Andersson, Ängelholms Vattenpolare, beviljades yttranderätt i en fråga rörande
Ansvarsnämndens agerande. Han framförde kritik mot deras handläggning av ett
bestraffningsärende föranlett av en personskada vid en SM-polomatch. Berne Andersson ansåg
att ärendet borde tas upp på nytt och att Svenska Simförbundets styrelse borde se över
Ansvarsnämndens berättigande i nuvarande form.
Marcus Ekman replikerade att styrelsen tar avstånd från våld i alla dess former. För att hantera
bestraffningsärenden som denna finns ett regelverk inom Svenska Simförbundet med en
självständig och objektiv Ansvarsnämnd, fristående från styrelsen. Styrelsen kan inte enligt detta
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regelverk överpröva Ansvarnämndens beslut. Sven von Holst förklarade att och hur styrelsen
engagerat sig. Frågan anses utagerad från Svenska Simförbundets sida.
Paul Alfons, Malmö, framförde synpunkten att alla registrerade delegater bör få årsmöteshandlingarna
utskickade med post. Frågan hänsköts till förbundsstyrelsen för beslut.
Årsmötet ajournerades och förhandlingarna återupptogs kl 8.30 söndagen den 22 april
§ 11
Godkännande av SSF-styrelsens förvaltningsberättelse
Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens förvaltningsberättelse inkluderande årsredovisning,
resultat- och balansräkning och revisionsberättelse och lägga dem till handlingarna.
Rolf E Alm deltog inte i beslutet.
§ 12
Frågan om ansvarsfrihet för SSF-styrelsens förvaltning
Årsmötet beslöt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Rolf E Alm deltog inte i beslutet.
§ 13
Val av förbundsordförande, tillika ordförande i SSF-styrelsen för 1 år
Årsmötet beslöt att välja Sven von Holst till förbundsordförande, samt ordförande i SSFstyrelsen för ett år.
§ 14
Val av 4 ledamöter i styrelsen för 2 år
Årsmötet beslöt att välja Ann-Christin Gustafsson, Torslanda, Bengt Jönsson, Sundbyberg,
Christer Magnusson, Eskilstuna och Susanne Brokop, Lund till ledamöter i styrelsen för två år.
§ 15
Val av 1 revisor och 1 revisorssuppleant för 1 år
Stig-Arne Holmgren, valberedningen, begärde ordet och gav en historisk tillbakablick runt
revisionsarbetet inom Svenska Simförbundet och redogjorde för varför nuvarande revisorers
kostnader ökat samt påtalade att de under lång tid skött sitt arbete på ett förtjänstfullt sätt. Han
framförde även att kostnaden för nuvarande revisorer kan betraktas som småpengar med
hänvisning till att Svenska Simförbundet har en omsättning runt 27 MSEK.
Ensio Andersson replikerade att han inte hade några invändningar mot nuvarande revisorers
kompetens och på det sätt de utfört sitt arbete men betonade fördelarna med att byta till
Revisionsfirman Gamla Stan: Geografisk närhet till SSF:s kansli, deras referenser och långa
erfarenheter av revision av andra specialförbund inom idrotten samt att deras offert pekar på att
kostnaderna för revisorerna skulle kunna minskas avsevärt.
Årsmötet beslöt efter votering att som revisor välja Bertil Raue, Svedala, för ett år samt som
revisorssuppleant välja Ulrika Backenskiöld, Höllviken för ett år.
Rolf E Alm, Västerås, deltog inte i voteringen.
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§ 16
Val av ordförande och 4 ledamöter i valberedningen för nästkommande SSF-möte
Årsmötet beslöt att välja Stig-Arne Holmgren, Malmö till ordförande i valberedningen för ett år.
Årsmöte beslöt att välja Börje Jacobsson, Stockholm, Jonas Henrysson, Stockholm samt att efter
votering välja Birgitta Björk, Uppsala och Monika Grote, Göteborg till ledamöter i
valberedningen för ett år.
§ 17
Val av ombud till Riksidrottsmötet 2007
jämte erforderligt antal suppleanter
Årsmötet beslöt att uppdra till Svenska Simförbundets styrelse att välja ombud till
Riksidrottsmötet.
§ 18
Antagande av officiellt kungörelseorgan för SSF
Årsmötet beslöt att anta Svenska Simförbundets hemsida www.simforbundet.se som officiellt
kungörelseorgan, i enlighet med SSF-styrelsens förslag.
§ 19
Fastställande av årsavgift för 2008
Årsmötet beslöt att årsavgiften 2008 skall vara:
fast avgift på 500 kronor för medlemsföreningar
fast avgift på 100 kronor för övriga medlemsföreningar
rörlig avgift på 10 kr/registrerad medlem i medlemsförening att utgå för högst 3000
medlemmar per förening
Årsmötet beslöt att licensavgiften 2008 för simmare, konstsimmare, simhoppare,
vattenpolospelare skall vara:
150 kronor för barn 12 år och yngre
225 kronor för ungdom 13-16 år
300 kronor för 17 år och äldre
samt
att licensavgiften för masterssimidrottare 2008 skall vara
300 kronor
§ 20
Beslut angående ärenden som anges i regel 117 samt ärenden som av SSFstyrelsen hänskjutits till mötet
Propositioner
• Årsmötet beslöt, enligt liggande förslag, att enhälligt bifalla styrelsens propositioner med
ändring av reglerna inkluderade i nedan angivna texter:
106 RÖSTLÄNGD, VALBARHET
Rösträtten vid SSF-möte bestäms genom röstlängd som upprättas och fastställs av SSF-styrelsen årligen före den
15 januari i samråd med SDF. Ang rösträtt vid SSF-möte och SDF-möte se regel 114 resp 146.
Röstlängden upptar distriktsvis det antal föreningar, som enl regel 104 under föregående kalenderår fullgjort sina
stadgeenliga skyldigheter mot SSF och SDF.
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Till längden skall även fogas en förteckning över de vid närmast föregående års svenska mästerskap för seniorer,
juniorer och ungdom 20 bästa föreningarna, vilka enl regel 111 och 114 har rätt att låta sig representeras vid SSFmöte, var och en av ett ombud och 1 röst.
De 20 föreningarna utses genom poängberäkning enl regel 310.
Att förening fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter innebär att föreningen erlagt årsavgift/er och insänt rapport enl
regel 104 och RF-stadgar kap 8, § 5 samt fullgjort de skyldigheter mot SDF, vilka bestämts på SDF-möte.
Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd erhållits.
Ledamot i SSF- eller SDF-styrelse är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant.
Ang tjänstemans valbarhet se RF-stadgar kap 3, § 3.
146 RÖSTRÄTT
Rösträtt vid SDF-möte bestäms av den röstlängd som, med ledning av den röstlängd som upprättats av SSF enl regel
106, upprättas av SDF-styrelsen årligen före den 20 januari. Röstlängden skall uppta de föreningar, som under
föregående kalenderår fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter mot SSF och SDF
Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd erhållits.
Varje röstberättigad förening har med hänsyn till sin simidrotts omfattning och resultat lägst 1 och högst 3 röster.
Föreningens röstetal får dock inte överstiga 1/5 av det vid uppropet godkända sammanlagda röstetalet.
Om förening deltager i mötet med 2 ombud och förfogar över endast 1 röst, utövas rösträtten av det ena ombudet.
Förfogar föreningen över fler än 1 röst, äger föreningen bestämma rösternas fördelning mellan ombuden.
Förening skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt att utöva föreningens rösträtt anges.
108 ADJUNGERING AV STYRELSELEDAMÖTER
Årsmöte med SSF, SDF och förening äger kalla enskild person till hedersledamot eller ständig ledamot i förbunds
eller förenings styrelse.
Styrelse inom SSF eller dess organisationer äger kalla enskild person till adjungerad ledamot inom styrelsen. Sådan
ledamot har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt samt får utses till befattning inom styrelsen.
109 LEGITIMATIONSKORT
Ledamöter av vissa styrelser, kommittéer m fl har fritt tillträde till av SSF och dess organisationer anordnade
tävlingar, uppvisningar och övningar i simidrott enl följande bestämmelser.
1. Ledamöterna i SSF-styrelsen, kommittéer och nämnder samt revisorer – till alla tävlingar m m.
Kort utfärdas av SSF.
2. Innehavare av SSF hedersmärke eller dess förtjänstmedalj i guld – till alla tävlingar m m. Kort utfärdas av SSF.
3. SSF personal och ansvariga landslagstränare – till alla tävlingar m m. Kort utfärdas av SSF.
4. Ledamöterna av SDF-styrelse och SDF-revisorer – till alla tävlingar inom SDF. Kort utfärdas av SSF-styrelsen,
som äger uppdra åt SDF-styrelsen att expediera korten.
5. Förbundsfunktionärer till alla tävlingar inom den simidrott där vederbörande är förbundsfunktionär. Kort
utfärdas av SSF.
SSF äger, när särskilda skäl föreligger, utfärda legitimationskort åt annan betr tävlingar m m inom SSF.
Legitimationskort får av arrangör ersättas med biljetter, vilka efter kungörelse på begäran utlämnas i den mån så är
möjligt. Vid sådant tillfälle gäller inte legitimationskort.
Innehavare av legitimationskort kan inte kräva sittplats.
För fritt tillträde till tävling och uppvisning för ledamöter av RF- och DF-organ se RF:s stadgar 3 kap. 6 § med
kommentarer.

Sidan 8 av 14

Protokoll fört vid Svenska Simförbundets årsmöte
den 21- 22 april 2007, Hotell S:t Jörgen, Malmö

116 VALBEREDNING
Valberedningen skall vara sammansatt av en ordförande och fyra ledamöter, samtliga valda vid föregående SSFmöte. Antalet ledamöter skall vara jämnt fördelade mellan könen. Valberedningen sammanträder på kallelse av
ordföranden. Valberedningen skall i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom SSF.
Valberedningen skall senast den 1 december skriftligen fråga dem, vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de är
beredda att kandidera för den kommande mandatperioden.
Senast 12 veckor före SSF-möte skall valberedningen skriftligen meddela SDF och övriga röstberättigade
organisationer, vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur och uppmana dem senast 8 veckor före SSF-mötet
skriftligen till valberedningen inkomma med förslag till kandidater för valen enl punkterna 11-14 i
föredragningslistan för SSF-mötet. Valberedningen äger rätt att inge egna förslag.
Valberedningen skall med ledning av inkomna och egna förslag till kandidater göra upp ett fullständigt förslag betr
vart och ett av valen.
Detta förslag skall senast 14 dagar före SSF-mötet, samtidigt med föredragningslistan, skriftligen delges samtliga
vid mötet röstberättigade organisationer. Förslaget skall åtföljas av en fullständig förteckning på de kandidater, som
i övrigt nominerats.
Före varje val enl punkterna 11-14 i föredragningslistan skall valberedningens ordförande meddela mötet
valberedningens förslag.
Ombuden har därefter möjlighet att föreslå ytterligare kandidater. Plädering får förekomma för föreslagna
kandidater.
Valberedningens förhandlingar är förtroliga. Dess beslut protokollföres och efter SSF-mötet överlämnas protokollet
till SSF-styrelsen.
117 FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS VID SIMFÖRBUNDSMÖTET
Förslag till ärenden vid SSF-möte skall vara SSF-styrelsen skriftligen tillhanda senast 1 januari. Rätt att inge förslag
tillkommer SDF, förening upptagen i gällande röstlängd enl regel 106 samt röstberättigad medlem i sådan förening.
Förslag från medlem insänds genom vederbörande förening med dess utlåtande.
SSF:s kommittéer och nämnder äger rätt att inge förslag till ändringar eller tillägg i de regler, som omfattar resp
kommittés verksamhetsområden. Sådana förslag kan efter beslut av SSF-styrelsen hänskjutas till SSF-mötet.
121 SAMMANSÄTTNING, KALLELSE, BESLUTSMÄSSIGHET
SSF-styrelsen är, då SSF-möte inte är samlat, SSF beslutande organ.
Styrelsen skall vara sammansatt av ordförande och 8 ledamöter. Antalet ledamöter bör vara lika fördelat mellan män
och kvinnor, dock skall minst 3 vara kvinnor och 3 män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter
sekreterare.
Instruktion för generalsekreteraren (GS) fastställs av styrelsen. GS är föredragande i styrelsen, har yttranderätt men
ej rösträtt och äger få sin särskilda mening antecknad till styrelsens protokoll.
Styrelsen kan om så anses erforderligt utse ett verkställande utskott (VU). VU består av ordförande och 2 ledamöter,
varav ordföranden skall vara styrelseledamot. Styrelsen äger rätt att delegera till kansli och VU handläggning av
löpande ärenden enl särskilt beslut.
För sin verksamhet utser styrelsen erforderliga kommittéer och nämnder.
SSF-styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden enl dennes bestämmande eller då minst 4 ledamöter så
begär.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats senast 4 dagar i förväg och minst 5 ledamöter är
närvarande. Kallelsen skall åtföljas av föredragningslista.
Det åligger ledamot att omedelbart anmäla förhinder.
Om ordförande finner erforderligt kan brådskande ärenden avgöras efter ledamöternas hörande. Sådant beslut
protokollföres.
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132 SVENSKA SIMFÖRBUNDETS ANSVARSNÄMND
SSF:s bestraffningsrätt enligt 14 kap. RF stadgar utövas av SSF ansvarsnämnd.
Nämnden beslutar i ärende om överklagande av beslut, som enligt 15 kap. 1 § första stycket och 3 § första stycket
punkterna 1 och 3 RF stadgar samt regel 278 skall överklagas hos SSF.
Nämnden består av ordförande, vice ordförande och tre övriga ledamöter. I nämnden skall ingå såväl kvinnor som
män. Ledamot av nämnden får inte vara ledamot av SSF- eller SDF-styrelse eller av SSF Regelkommitté.
Nämnden skall sammanträda på kallelse av ordföranden och är beslutsför när samtliga ledamöter kallats senast 4
dagar före sammanträdet och minst tre ledamöter är närvarande.
Om ordförande finner det lämpligt kan ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde.
Vad som här sägs om ordförande gäller även vice ordföranden när denne inträder som ordförande.
Nämnden har sitt kansli hos SSF.
För nämndens verksamhet i övrigt gäller vad som sägs i RF stadgar.
115 FÖREDRAGNINGSLISTA
Vid ordinarie SSF-möte skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
Fråga om mötets behöriga utlysande
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av 2 justerare
Val av erforderligt antal rösträknare, andra än justerare
SSF-styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsår
SSF-styrelsens förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsår
Revisorernas berättelse för samma tid
Fråga om ansvarsfrihet för SSF-styrelsens förvaltning
Val av förbundsordförande, tillika ordförande i SSF-styrelsen för 1 år
Val av 4 ledamöter i styrelsen för 2 år
Val av 1 revisor och 1 revisorssuppleant för 1 år
Val av ordförande och ledamöter i Ansvarsnämnden
Val av ordförande och 4 ledamöter i valberedningen för nästkommande SSF-möte
Antagande av officiellt kungörelseorgan för SSF
Fastställande av årsavgift/er
Redovisning av såväl långsiktiga som kortsiktiga mål och ekonomisk planering
Behandling av ärenden vilka ingivits i den ordning som anges i regel 117 samt av ärenden som av
SSF-styrelsen hänskjutits till mötet

205 MEDLEMSKAP I FÖRENING
Simmare har rätt att tillhöra flera föreningar, men får i simidrott representera endast en förening, såvida inte
simmaren hos SSF anmält sig för representation enl regel 207.
206 FÖRENINGSBYTE (ÖVERGÅNG)
Simmare, som önskar representera ny förening i simidrott, skall på särskild blankett göra övergångsanmälan till SSF
om önskat föreningsbyte. Representation för den nya föreningen får ske först 30 dagar efter det att gällande
registreringsavgifter för övergången inbetalts (gäller simmare som under kalenderåret fyller 12 år eller mera). För
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simmare, som är under 12 år under hela kalenderåret, gäller att skriftlig övergångsanmälan skall göras till gamla
föreningen som utgångspunkt för 30 dagars tidsberäkning.
Under 30-dagarsperioden representerar simmaren sin gamla förening i tävling eller uppvisning.
Under samma kalenderår får simmare ändra sin representation högst 2 gånger och representera högst 2 föreningar.
Anmälan om nytt föreningsbyte får tidigast insändas till SSF efter det 30-dagarsperioden i första stycket utgått.
Simmare får under kalenderår deltaga i samtliga av SSF sanktionerade mästerskap.
Simmare, som tidigare genom medlemskap i förening tillhörande SSF kunnat representera sådan förening i
simtävling och som ej deltagit i någon tävling under 1 kalenderår, får 30 dagar efter anmälan om representation
representera ny förening.
För vattenpolo kan i stället för kalenderår gälla annan av SSF fastställd 12-månadersperiod, om seriespel omfattar
annan tidsrymd än kalenderår. Under spelåret äger spelare endast rätt att representera två föreningar.
Vattenpolospelare får endast representera en förening under varje speltermin (fastställes av SSF styrelse).
Vattenpolospelare är berättigad att representera den nya föreningen 14 dagar efter det att gällande registreringsavgift
för övergången inbetalats. Under 14-dagarsperioden representerar spelaren sin gamla förening.
207 REPRESENTATION FÖR FLERA FÖRENINGAR
Simmare, som önskar tävla i mer än en simidrott, äger rätt att därvid representera olika föreningar i simning,
simhopp, vattenpolo, konstsim och simning i öppet vatten. Motsvarande skall gälla för masters. SSF
representationsbestämmelser enl regel 206 gäller.
209 REPRESENTATION FÖR UTLÄNDSK FÖRENING
Simidrottare som representerat utländsk förening, får 30 dagar efter det anmälan om representation inkommit till
SSF och registreringsavgift enligt regel 206 inbetalats, representera svensk förening. Rätten att representera svensk
förening upphör omedelbart att gälla om simidrottaren på nytt representerar utländsk förening. Ny anmälan om
representation kan göras först sedan tidigare representationsrätt förfallit. Simidrottaren får under samma kalenderår
representera högst två svenska föreningar.
Vid av SSF sanktionerade mästerskapstävlingar gäller särskilda bestämmelser. Se reglerna 304 och 314.
211 BEGREPPET FÖRENING
Ordet förening i reglerna 205-209 avser svensk förening om inte annat anges.
210 KONTRAKT
Regel 210 utgår.
281 HEDERSMÄRKE
Hedersmärke (Stora Grabbars/Flickors märke) tilldelas aktiv simmare, som på ett framträdande sätt representerat
svensk simidrott inom Sverige eller utomlands och därvid uppnått minst 10 poäng enl nedanstående tabell.
Utdelning av märket beslutas av SSF-styrelsen.
SSF-styrelsen avgör vilka landskamper som skall poängsättas enl följande tabell.
Innehavare av märket har fritt tillträde till alla tävlingar i simidrott i Sverige enl. regel 109.
Poängtabell för hedersmärket
Tävling
Simning, simhopp och konstsim
Olympiska spel
Ind
Världsmästerskap
1:a placering
10
2:a placering
7
3:e placering
6
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4:e placering
5:e placering
6:e placering
7:e placering
8:e placering

5
4
3
2
1

3
2
1

3
2
1

Europamästerskap
1:a placering
2:a placering
3:e placering
4:e placering
5:e placering
6:e placering

7
5
4
3
2
1

4
2
1

7
5
4
3
2
1

Nordiska mästerskap
1:a placering

2

1

1

Svenska mästerskap
1:a placering

0,5

0,25

0,5

Landskamper
1:a placering (seger)

1

0,5

0,5

Europacup i hopp

(se Europamästerskap)

I vattenpolo utgår 0,25 poäng för varje genomförd match vid landskamper. När polospelaren med denna beräkning
uppnår 10 poäng tilldelas spelaren hedersmärket.
När SSF-styrelsen så bestämmer kan annan poängsättning än vad som här angivits tillämpas vid flerlandskamper
och vissa större internationella tävlingar av landskampskaraktär.

Förbundsstyrelsen fick i uppdrag av årsmötet att göra en större översyn av regel 281 till nästa
förbundsmöte.
332 VÄRLDSREKORD, EUROPAREKORD, NORDISKA REKORD
Världsrekord, europarekord och nordiskt rekord kan för såväl damer som herrar noteras på följande distanser:
Frisim

50, 100, 200, 400, 800 och 1 500 m

Ryggsim

50, 100 och 200 m

Bröstsim

50, 100 och 200 m

Fjärilsim

50, 100 och 200 m

Individuell medley

1001, 200 och 400 m

Lagsim frisim

4 x 502, 4 x 100 och 4 x 200 m

Lagsim medley 4 x 502 och 4 x 100 m
1

Rekord noteras inte i 50-metersbana

2

Världsrekord noteras inte och europarekord noteras inte på 50-metersbana

Rekord noteras på 25-metersbana respektive 50-metersbana.
Världsrekord och europarekord godkänns endast om tiden noterats med helautomatiskt tidtagnings- och
målbedömningssystem eller om denna är ur funktion med halvautomatisk tidtagningsutrustning. För godkännande
erfordras dessutom att simmaren, eller vid lagsimning simmarna, genomgår dopingtest enligt FINA:s resp. LEN:s
bestämmelser.
Nordiska rekord godkänns även om de tagits med manuell tidtagning av 3 godkända tidtagare.
I Norden noteras även nordiska juniorrekord på samma distanser där nordiska rekord godkänns.
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333

SVENSKT REKORD OCH SVENSKT JUNIORREKORD

Svenskt rekord i simning är bästa resultat, som uppnås av svensk medborgare, eller i lagsimning av lag som består
av svenska medborgare, som är medlemmar i till SSF ansluten förening, vid tävlingar inom Sverige eller utomlands,
där SSF tävlings- och rekordbestämmelser eller motsvarande FINA-bestämmelser följts.
Såväl damer som herrar, seniorer och juniorer, kan sätta svenskt rekord resp svenskt juniorrekord på alla i
världsrekordtabellen upptagna distanser samt på de distanser, där svenskt mästerskap anordnas.
I lagsimning noteras rekord särskiljt för landslag och föreningslag.
Två rekordtabeller gäller:

Tabell I
Tabell II

-

för rekord på 50 m-bana
för rekord på 25 m-bana

Rekord på 50 m-bana, som är bättre än gällande rekord på 25 m-bana, ska även gälla som rekord i tabell II.
334 DISTRIKTSREKORD OCH JUNIORDISTRIKTSREKORD
Distriktsrekord och juniordistriktsrekord är bästa resultat uppnått av simmare eller av lag bestående av simmare som
är startberättigade i simning för förening inom SDF.
Distriktsrekord kan för såväl seniorer som juniorer noteras på samma distanser, som finns upptagna i de svenska
rekordtabellerna I och II.
I lagsimning noteras rekord särskiljt för distriktslag och föreningslag.
Som distriktsrekord kan även godkännas tid uppnådd i SM eller JSM och i andra av SSF arrangerade tävlingar, där
SSF rekordbestämmelser följts.

Motioner
Motion nr 1
Med anledning av Skånes Simförbunds motion rörande ändring av regel 209, för att enbart gälla
utländska medborgare, redovisade styrelsen ett förnyat yttrande enligt följande:
Regel 209 REPRESENTATION FÖR UTLÄNDSK FÖRENING - stryks helt
Regel 206 FÖRENINGSBYTE (ÖVERGÅNG) kompletteras med ny lydelse enligt nedan
(ny text markerat med understrykning):
206 FÖRENINGSBYTE (ÖVERGÅNG)
Simmare, som önskar representera ny förening i simidrott, skall på särskild blankett göra övergångsanmälan till SSF
om önskat föreningsbyte. Representation för den nya föreningen får ske först 30 dagar efter det att gällande
registreringsavgifter för övergången inbetalts (gäller simmare som under kalenderåret fyller 12 år eller mera). För
simmare, som är under 12 år under hela kalenderåret, gäller att skriftlig övergångsanmälan skall göras till gamla
föreningen som utgångspunkt för 30 dagars tidsberäkning.
Representation för utländsk förening inskränker inte rätten att representera svensk förening.
Under 30-dagarsperioden representerar simmaren sin gamla förening i tävling eller uppvisning.
Under samma kalenderår får simmare ändra sin representation högst 2 gånger och representera högst 2 föreningar.
Anmälan om nytt föreningsbyte får tidigast insändas till SSF efter det 30-dagarsperioden i första stycket utgått.
Simmare får under kalenderår deltaga i samtliga av SSF sanktionerade mästerskap.
Simmare, som tidigare genom medlemskap i förening tillhörande SSF kunnat representera sådan förening i
simtävling och som ej deltagit i någon tävling under 1 kalenderår, får 30 dagar efter anmälan om representation
representera ny förening.
För vattenpolo kan i stället för kalenderår gälla annan av SSF fastställd 12-månadersperiod, om seriespel omfattar
annan tidsrymd än kalenderår. Under spelåret äger spelare endast rätt att representera två föreningar.
Vattenpolospelare får endast representera en förening under varje speltermin (fastställes av SSF styrelse).
Vattenpolospelare är berättigad att representera den nya föreningen 14 dagar efter det att gällande registreringsavgift
för övergången inbetalats. Under 14-dagarsperioden representerar spelaren sin gamla förening.
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Skånes Simförbund anförde att styrelsens förnyade yttrande till fullo tillgodoser motionens syfte
och yrkade därför bifall till styrelsens yttrande.
• Årsmötet beslöt att bifalla styrelsens förslag att stryka regel 209 i sin helhet.
• Årsmötet beslöt att bifalla styrelsens förslag till ändring i regel 206 med ovan angivna
lydelse.
•

Motion nr 2
Årsmötet beslöt att tillstyrka Närke/Västmanlands motion om att kvaltiden för mästerskap
i lång bana även skall innefatta resultat gjorda under maj, juni och juli året före, oavsett när
på sommaren mästerskapet ligger.

Årsmötet hänsköt till styrelsen att utforma den slutliga regeltexten i regel 304 i enlighet med
motionärens yrkande.
•

Motion nr 3
Årsmötet beslöt att avslå Skånes Simförbunds motion om slopande av semifinaler.

§ 21
Redovisning av såväl lång- som kortsiktiga mål och ekonomisk
planering
SSF ordförande, Sven von Holst, redovisade kort- och långsiktiga mål samt ekonomisk
planering.

§ 22
Mötets avslutande
Mötesordförande Bo Hultén tackade för intresset och överlämnade klubban till ordförande Sven
von Holst.
Sven von Holst framförde ett tack till kansliet för ett välarrangerat möte. Han tackade även
mötesordföranden Bo Hultén och den avgående ledamoten i valberedningen, Bengt Karlsson och
överlämnade blombuketter till de båda sistnämnda.
Sven von Holst och Pia Zätterström avtackade Gunnar Cornelius efter 10 år i styrelsen och
överlämnade blommor och en tavla med vattenpolomotiv.
Gunnar Cornelius tackade för en intressant och utvecklande tid inom Svenska Simförbundet.
Avslutningsvis tackade Sven von Holst årsmötesdeltagarna för ett givande samarbete, önskade
alla lycka till och förklarade årsmötet 2007 avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Elisabeth Hanson

Bo Hultén
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