
MOTION till SSDK Årsmöte - Resor 

Klubben har anordnat lite resor och det är fantastiskt bra för sammanhållningen i föreningen. Detta 

uppskattas och bör utvecklas. 

BAKGRUND: 

Klubben har anordnat resor till Röda Havet vilket är ett välkommet tillskott i de aktiviteter klubben 

företar sig. 

 

Denna verksamhet bör absolut utvecklas till ett koncept som kommer klubben till gagn. 

Som exempel tar vi den kommande resan till röda havet. Denna resa ska för en medlem kosta 16300 sek. 

Detta är således det pris som en resenär skulle betala om man bokar direkt via Diving Travel Network 

som är arrangören i detta fall. 

Det ska dock uppmärksammas att när man reser i en så pass stor grupp som SSDK är, kan man förhandla 

om detta pris.  

Som exempel lämnar flera bolag 10% rabatt när man bokar så lite som 6 gäster. Säg att man då reser i en 

grupp på 15 gäster och får 10% rabatt innebär detta 24450 SEK för ovan nämnda resa.  

Dessa pengar går normalt tillbaka till arrangören/klubben som hade kunnat använda medlen till 

betydligt bättre ändamål. Om klubben inte vill motta pengarna på grund av skatteskäl, kan man sänka 

priset för resenärerna. 

Det är inte heller ovanligt att arrangörerna får tillgång till "fria platser" vid ett liknande upplägg. 

Jag finner det gravt oaktsamt att detta inte har gjorts på den förra Röda Havet resan samt den 

kommande.  

Således borde föreningen se över hur man bokar sina resor och säkerställa att det blir billigare för 

resenärerna eller att föreningen får ett ekonomiskt tillskott. 

  

JAG YRKAR ATT ÅRSMÖTET BESLUTAR FÖLJANDE: 

* att ge styrelsen tillsätter en resegrupp för att anordna resor i klubbens regi 

* att resegruppen förhandlar till sig det bästa möjliga erbjudandet för resor som kommer klubben till 

gagn 

  

  

Önskemål om hur motionen ska behandlas och generell information: Grundläggande förutsättningar 

för motion 

Motionen är i sin helhet, inkl. yrkanden, direkt ställd till årsmötet (alltså inte till styrelsen) för 

behandling/beslut. 

Samtliga föreningsmedlemmar, alltså även styrelsen, har naturligtvis rätt att på stämman avge 

kommentarer med anledning av motionen. 

Om styrelsen anser att något är oklart i motionen ombedes styrelsen att innan stämman kontakta 

motionär för förtydligande (vilket också resulterar i en effektivare och snabbare genomförd stämma).  

 

Styrelsens enda skyldighet för motioner är att se till att motionerna distribueras till medlemmarna i 

lagstadgad tid - företrädesvis långt tidigare - till alla medlemmar.  

Det finns inget krav i något regelverk för styrelsen att bemöta motionen innan stämman eftersom 

motionen inte är riktad till styrelsen. 



Om styrelsen har synpunkter på motionen så kan och bör styrelsen - på lika villkor som alla övriga 

medlemmar, och i fullt demokratisk ordning - bemöta motionen på stämman. 

Ansvarig för motion 

Patrik Lundberg 

patrik.lundberg@medietac.com 

Datum 10/12/18 

 
 
Styrelsens yttrande över motionen 
 
En enad styrelse rekommenderar årsmötet att avslå motionen. Om årsmötet väljer att istället bifalla 

motionen kommer samtliga ledamöter i styrelsen att ställa sin plats till förfogande. 

SSDK är ingen professionell resebyrå. SSDK som organisation planerar heller inga resor. De resor som har 

planerats, har planerats av enskilda medlemmar och klubbens medlemmar har erbjudits att följa med, 

via klubbens informationskanaler. Planeringen av resorna har skett helt ideellt och det är ingen som har 

tjänat pengar på det. Det är helt frivilligt att följa med. Tycker man att prisbilden eller något annat inte 

är tilltalande är det fritt fram att planera sina egna resor. 

Styrelsen tycker att om någon tar på sig att planera en resa och lägger sin fritid på denna planering ska 

det inte försvåras med krav på att exempelvis förhandla priser eller något annat. Det får var upp till den 

som planerar resan. Det har gjorts i vissa fall, till exempel då resor planerats till västkusten har klubben 

erbjudits rabatt om vi haft ett visst deltagarantal. 

Om vi ställer en massa krav på de som ska planera resor riskerar vi att ingen vill ta på sig att genomföra 

denna planering och istället får vi mindre grupperingar inom föreningen som reser helt “privat”. 

Om årsmötet kan presentera en frivillig resegrupp har vi för all del inget emot att denna arbetar för att 

ta fram resor till klubben, så länge detta sker ideellt och ingen i resegruppen tjänar på det. 


