
Bilaga 1 - Motion 1-9 
 
Ämne SV: Väggabadet 

Avsänd

are 

Patrik Lundberg <patrik.lundberg@medietac.com> 

Mottag

are 

'mikael bjork' <bjorkmikael@hotmail.com>, 'Styrelsen' 

<styrelsen@ssdk-karlshamn.se> 

Kopia 'Patrik Lundberg' <patrik.lundberg@medietac.com> 

Datum 2018-11-22 09:07 

Hej 
 
Strålande då ser jag ärendet som avklarat och jag även fortsättningsvis kan genomföra prova 
på dyk som Padi Divemaster. 
  
Några synpunkter 
  
* Mattias inlägg skulle med lite vilja kunna tolkas som ett regelverk för SSDF Provdyk, 
då denna form av dyk inte finns i SSDF Normer & Krav 2018 eller SSDF Dykpraxis 
2018. 
Men i länken ovan framgår det väldigt lite information och inte i närheten av vad som 
skulle behövas för att klassas som ett komplett regelverk för ett prova på dyk. 
  
* SSDF Dykpraxis 2018 skriver klart och tydligt att en Padi Divemaster får bedriva prova 
på dyk. 
Då ni följer SDDF:s regelverk ser jag således inga problem, precis som att det inte har 
varit något problem för tidigare Padi Divemasters att göra samma sak. Är det plötsligt 
problem när jag gör det börjar det likna diskriminering och detta ser jag allvarligt på. 
  
* En hälsodeklaration är alltid A och O vid dykning och sådana finns ifyllda av mina 
prova på dykare. Dessvärre känner jag mig ej bekväm med att skicka detta via mail då 
det skulle ogillas av GDPR synpunkt. 
GDPR återkommer jag till längre ner i mailet. 
Om det i första mailet åsyftades att detta inte var gjort skulle jag se det som förtal. 
  
* Även jag har en DAN försäkring som täcker mina elever och har så haft sen jag blev 
Divemaster. 
Då föreningen inte innehar F-skatt och inte finns i Moms registret utgår jag från att 
klubben har den vanliga försäkringen via RF grundförsäkring samt Svenska 
Sportdykarförbundets medlemsförsäkring. Dessa försäkringsuppgifter är tillgängliga 
online. 



Vidare vill jag meddela att även icke medlemmar som deltar i ett prova på dyk är 
försäkrade av SSDF försäkring vilket skulle betyda att även en instruktör utan försäkring 
skulle kunna göra ett prova på dyk där klubben har "ryggen fri". 
  
* Jag har inte fått en enda krona i ersättning för mina prova på dyk vilket också var en 
förutsättning enligt klubben. Jag gör detta för att främja dykningen och dra fler 
medlemmar till klubben vilket borde vara en bra sak. 
Om det åsyftades att jag tar betalt för ett prova på dyk ser jag det som förtal. 
  
* Ingen av mina prova på har varit på plats flera gånger. 
Men jag förutsätter även att detta gäller alla som vistas i bassängen under klubbens 
tider och inte bara prova på dyk. 
Skickas liknande mail till de som har med sig vänner som bara badar/snorklar? 
Är kanske badande/snorklande inte är en lika öm punkt som att bedriva någon form av 
prova på/utbildning? Återigen börjar vi nu snegla mot diskriminering. 
  
* Teoretisk genomgång har jag alltid innan ett prova på dyk. 
Om det i första mailet åsyftades att detta inte var gjort skulle jag se det som förtal. 
  
* Utan att lägga speciellt mycket tyngd i understrykningen i texten i första mailet kan jag 
tycka att ordförande bör tänka sig för både en och två gånger hur en sådan sak kan 
uppfattas. 
  
  
Med detta sagt har det framkommit en del andra frågor kring hur föreningen fungerar. 
 
 
Regelverk 
Ett regelverk borde absolut upprättas och göras offentligt på hemsidan.  
 
Avsaknaden av detta öppnar upp för diskriminering/nepotism/vänskapskorruption då en 
medlem kan få ett svar medan nästa medlem kan få ett helt annat svar. 
  
Det får helt enkelt inte lov att finnas frågetecken kring detta. Åsikten att det inte har 
funnits anledning att ha detta kan jag inte dela. 
  
Det finns idag en mängd regler såsom hur kompressorn ska användas, tydligen vem 
som kan göra vad i bassängen, regler för uthyrning av klubbens utrustning osv. 
  



Jag kommer därför skicka en motion till årsmötet om att ett regelverk bör införas. Detta 
mail kommer finnas som bilaga i denna motion. 
  
 
Utbildning 
Det finns oklarheter om hur utbildning inom klubben hanteras. 
 
Min syn på saken är att klubben saknar F-skat och inte är Momsregistrerad och således 
ej kan utbilda i egen regi om man inte gör utbildningen gratis. 
Istället är det klubbens instruktörer som står för utbildningen. Flera frågetecken uppstår 
då: 
  
* Hur fördelas medlemmarna mellan instruktörerna? 
* Hur många söker sig till klubben för utbildning? 
* Vilka instruktörer får lov att utbilda? 
* Säkerställer klubben att instruktören uppfyller de krav som finns bland annat på att 
faktiskt ha f-skatt och vara momsregistrerad? 
* Vilka instruktörer har blivit tillfrågade? 
* Vilken ekonomisk vinning har klubben när de förmedlar en elev till en instruktör? 
* Bör det vara tillåtet att en instruktör använder klubbens resurser 
(utrustning/lokaler/bassängtider) även om eleven är en medlem, utan att klubben får 
ersättning för detta? 
  
Den enkla sanningen är att utbildning är en källa för inkomst för instruktörerna. Denna 
inkomst bör inte tillhandahållas från klubben hur som helst då detta de facto skulle 
kunna vara en fråga om diskriminering/nepotism/vänskapskorruption. 
Ska det vara demokratiskt och rättvist bör förfrågningar som kommer till klubben 
fördelas på de instruktörer som är aktiva och vill utbilda inom klubben. Vidare borde det 
finnas någon form av inkomstdelning med klubben som en finders fee. 
  
Detta gäller naturligtvis endast de elever som inkommer via klubbens officiella kanaler. 
En elev som hör av sig direkt till en instruktör har inte klubben någon rättighet till. 
  
Man kanske till och med ska hårdra det och säga att eftersom klubben är ansluten till 
SSDF borde man endast tillhandahålla utbildning i CMAS och inte tillexempel PADI. 
  
Jag hoppas även att klubbens revisorer tittar på detta samband i sin granskning av 
föreningen. Det vore förkastligt om det visar sig att vissa instruktörer har favoriserats. 
  



Jag kommer därför skicka en motion till årsmötet om ett förslag på hur utbildningen kan 
bedrivas. Detta mail kommer finnas som bilaga i denna motion. 
  
  
Styrelsens sätt att arbeta 
Jag anser att det finns oklarheter i hur styrelsen arbetar. 
  
När det första mailet gick ut till mig skriver ni "Vi har i styrelsen tagit beslut" 
  
Är detta ett beslut sedan tidigare? 
Kallades styrelsen till ett sammanträde? 
Var minst halva styrelsen närvarande? 
Eller har styrelsen lagt ut detta ärende som överlåtelse av beslutsrätten och i så fall var 
styrelsen kallad för detta beslut? 
Vem/vilka besitter den överlåtna beslutsrätten? 
Har detta protokollförts? 
Hur kan revisorerna ta del av de email kanaler som ni använder när styrelsen 
kommunicerar? 
  
Det saknas information om hur ofta styrelsen sammanträder samt hur dessa 
sammanträden fungerar.  Jag förutsätter att protokoll förs samt att revisionen får ta del 
av all information. 
  
  
  
Utbilda styrelsen i föreningsarbete 
I denna email kedja ställer jag mig frågande till om styrelsen är helt trygg i sin position. 
 
Nedan frågor måste vara en självklarhet vi styrelsearbete: 
Har man koll på sina egna stadgar? 
Har man koll på SSDF stadgar? 
Har man koll på RF stadgar? 
Hur protokollförs verksamheten? 
Vad innebär en förening? 
Hur fungerar ekonomin i en förening? 
Hur fungerar bidrag för en förening? 
Vad är ledamotens roll? 
Vad är revisorernas roll och hur och av vad ska revisionen ske? 
  



Jag kommer därför skicka en motion till årsmötet om att nya styrelsemedlemmar bör 
utbildas. Detta mail kommer finnas som bilaga i denna motion. 
  
  
  
Styrelsens ansvar för att ge medlemmarna fortlöpande information 
Jag tycker det är fint att ni ska kontrollera om styrelseprotokollen ska vara öppna för 
medlemmarna och jag tror det skulle vara bra för klubben. 
Otillräcklig transparens öppnar upp styrelsen för anklagelser om 
diskriminering/nepotism/vänskapskorruption. 
  
Som exempel tar jag upp den nya båten. Detta borde kanske inte ha varit ett 
styrelsebeslut utan snarare ett beslut för ett extra årsmöte där medlemmarna får göra 
sin röst hörd då årsmötet är förenings högsta beslutande organ. 
I frågan om båten gick informationen ut till medlemmarna först efter det att båten hade 
blivit inköpt. Det kanske är korrekt på pappret men medlemmarna bör vara förargade 
över att de har blivit omyndigförklarade. 
  
Som bilaga i detta mail har jag bifogat informationen som erhölls i samband med 
inköpet av båten. Här skriver man "En del har kanske redan hört rykten om att vi håller 
på att införskaffa en ny dykbåt till klubben", detta i sig är förkastligt då informationen kan 
uppenbarligen spridas till vissa medlemmar men inte andra. Styrelsen gör här ett 
uppenbart stadgebrott. Vad säger revisionen om detta? 
  
En liknande händelse är frågan om "inline" nitrox fyllning till kompressorn då denna 
fråga faktiskt ställdes till medlemmarna vilket var bra. 
  
  
Jag kommer skicka en motion till årsmötet om förslag på hur medlemmarna ska 
informeras om klubbens verksamhet. Detta mail kommer finnas som bilaga i denna 
motion. 
  
Jag kommer även skicka en motion om att årsmötesprotokoll ska finnas tillgängligt på 
hemsidan. Detta email kommer finnas som bilaga i denna motion. 
 
  
  
Revisorernas funktion 



Revisorerna har idag ingen kontaktinformation på hemsidan. Detta omöjliggör i princip 
att medlem ska komma i kontakt med dessa för frågor. 
  
Har revisorerna tillgång till allt man behöver för att revidera verksamheten. Då styrelsen 
tycks använda privata email adresser förutsätter jag att revisorerna även får tillgång till 
dessa. 
 
Jag kommer därför skicka en motion till årsmötet om att revisorernas kontaktuppgifter 
ska finnas tillgängliga på klubbens hemsida. Detta mail kommer finnas som bilaga i 
denna motion. 
 
 
 
Hyra av utrustning 
Instruktionerna för att hyra klubbens utrustning är undermåttlig 
  
Ska en instruktör kunna hyra utrustning till en icke medlem? 
När ska hyresavgiften betalas? 
Är det gratis att hyra utrustning för utbildning? 
Det tycks vara möjligt att ta bort en tidigare bokning, är detta möjligt? 
Går kassör igenom bokningar för att säkerställa att betalning erhålls? 
Kontrollerar revisionen kassörens genomgång? 
Var finns "hyresavtal dykutrustning" som omnämns på bokningssidan? 
  
Detta är lysande frågeställningar som bör regleras i tillexempel ett regelverk. 
  
 
GDPR 
 
På er hemsida http://ny.ssdk-karlshamn.se/gdpr har ni information om GDPR 
  
Där kan det utläsas följande: 
  
Vilka delar vi personuppgifter med? 
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part/land utan särskilda skäl. 
  
Endast i den här email kedjan har ni brutit mot detta då Mikael skickar från ett privat Hotmail 
konto trots att klubbens officiella adresser finns tillgängliga. 
Vilka övriga medlemsuppgifter hanterar ni på detta sätt? Hur hanterar ni revisionen på ett privat 
email konto? 

http://ny.ssdk-karlshamn.se/gdpr


  
Under strandstädningsdokumentet på hemsidan finns namn utskrivna trots att man enligt 
klubbens GDPR sida skriver följande: 
  
När medlem betalar medlemsavgiften godkänner man: 
Att ens personuppgifter skrivs in i medlemsregistret (IdrottOnline). 
Att ens bild kan förekomma publicerad på klubbens Facebooksida eller hemsida. 
  
Det står även att SSDK hanterar personuppgifter i samband med: 
Publicering av material på hemsida och sociala medier 
  
Att publicera "material" är det ingen som har godkänt 
  
Publicering av ett namn på en öppen hemsida på en enskild medlem har ni således inte tagit i 
höjd för och detta ses då som att GDPR förordningen inte efterlevs. 
  
Dessa och liknande incidenter bör skyndsamt hanteras enligt GDPR förordningen. 
  
Bifogat finner ni det email om GDPR som gick ut till medlemmarna. 
 
Jag kommer skicka en motion om GDPR till årsmötet med detta email som bilaga.  
  
  
  
Slutligen 
Mitt mål är inte på något sätt att första för klubben eller göra livet surt för någon. Jag är 
själv medlem i klubben och tycker om möjligheterna denna ger mig. 
Jag vill dock att allt ska gå rätt till och att klubben upprätthåller de stadgar som finns 
uppsatta av både klubben, ssdf och RF eftersom de borgar för en god 
föreningsupplevelse för samtliga medlemmar oavsett man sitter i styrelsen eller inte. 
  
Jag vill också ändå ta del av tidigare årsmötesprotokoll samt kallelse till årsmöte, 
  
Med vänlig hälsning 
 
Patrik 
  
  
Från: mikael bjork <bjorkmikael@hotmail.com>  
Skickat: den 21 november 2018 19:03 
Till: patrik.lundberg@medietac.com; Styrelsen <styrelsen@ssdk-karlshamn.se> 



Ämne: SV: Väggabadet 
  
Hej Patrik 

Tack för dina synpunkter, vi ska försöka bemöta dem så gott det går. 

Protokoll från styrelsens möten är inga offentliga handlingar och ingen 

medlem har tidigare efterfrågat dem, därför har vi inte lagt ut dem. Men nu 

när frågan har kommit upp ska vi ta det som en punkt på nästa 

styrelsemöte för att se hur vi kan bli mer transparenta och delge 

medlemmarna alla beslut, bra att frågan lyfts upp. 

Jag lägger ner klubbens stadgar i KB, de inkom till SSDF 2001 och ska 

revideras inom en snar framtid då det hänt lite de senaste 17 åren. 

  

På våra medlemsmöten träffas vi för att umgås, se på dyk-filmer, prata 

dykning i allmänhet, äta en bit och umgås i goda vänner lag och då förs det 

inga anteckningar. 

Något speciellt regelverk för klubben har vi inte, då det inte har funnits 

anledning till att ha det. 

Vad gäller frågan om prova-på dyk så följer vi SSDF,s regelverk (se Mattias 

inlägg) och frågan om försäkring är okomplicerad. 

SSDK hyr tid av Karlshamns kommun i Väggabadet för klubbens 

medlemmar. Alla klubb-medlemmar är försäkrade i SSDF. 

När en instruktör genomför ett prov-dyk får "eleven" fylla i en 

hälsodeklaration. Instruktören har en instruktörs-försäkring som omfattar 

deras elever och tar alltså det juridiska ansvaret för sin "elev". 

Detta innebär att alla som använder klubbens tid i Väggabadet är försäkrade 

och klubben har "ryggen fri", om något skulle hända. 

Enligt protokoll från styrelsemöte den 12 oktober 2016 tog styrelsen följande 

beslut i frågan om prov-dyk: 

"-Ok för Växjö Dyksport att ha Prova-på-dyk på våra bassängtider. 

Instruktör måste alltid vara medlem i klubben. Det är 1 prova-på dyk som 

gäller och utan kostnad för deltagare, dvs det är inte ok att ta ut en avgift 

för den som provar på. Om både instruktör och elev är med i klubben så är 

det ok att dyka så mycket man vill, precis som det är för alla medlemmar." 

Detta borde vi ha kommunicerat ut på ett bättre sätt men ska göra det i 

framtiden, sorry. 

Hoppas att svaren skingrar frågetecknen. 

  

Mvh Styrelsen SSDK 

  
 

Från: patrik.lundberg@medietac.com <patrik.lundberg@medietac.com> 
Skickat: den 19 november 2018 18:36 
Till: Mattias Perätalo 



Kopia: mikael bjork; Styrelsen 
Ämne: Re: Väggabadet 
  
Hej Mattias 
  
Detta var inte informationen jag efterfrågade. 
  
Men som svar tänkter jag härleda dig till SSDF dykpraxis sida 78 sista stycket " 
Värt att nämna är att en PADI Divemaster utgör första steget mot instruktör, vilket innebär att en 
PADI Divemaster tillexempel får hålla provapå-dyk" 
 
http://www.ssdf.se/globalassets/svenska-sportdykarforbundet-sportdykning/dokument/dykpraxis
_2018_v2.pdf 
 
Jag tänker inte peka finger på teknikaliteter och det är helt okej att klubben sätter som regel att 
det är en utbildad instruktör (som Mikael så fint underströk med härskarteknik) som som ska 
hålla i ett prova på dyk.  Det motsäger jag mig inte alls.  
 
Med det sagt, efterfrågar jag fortfarande nämnda dokuemnt. 
  
  
On 19 November 2018 at 18:59:36 +01:00, Mattias Perätalo <mattias.peratalo@yahoo.se> 
wrote: 

  

 

  

  

HEM / UTBILDNING / DYKUTBILDNINGAR / SSDF INTRODUKTIONSDYKNING 

  Läs mer om utbildning 

  

SSDF Introduktionsdykning 

 

 

http://www.ssdf.se/globalassets/svenska-sportdykarforbundet-sportdykning/dokument/dykpraxis_2018_v2.pdf
http://www.ssdf.se/globalassets/svenska-sportdykarforbundet-sportdykning/dokument/dykpraxis_2018_v2.pdf
http://www.ssdf.se/globalassets/svenska-sportdykarforbundet-sportdykning/dokument/dykpraxis_2018_v2.pdf
http://www.ssdf.se/globalassets/svenska-sportdykarforbundet-sportdykning/dokument/dykpraxis_2018_v2.pdf
http://www.ssdf.se/Sportdykning/
http://www.ssdf.se/Sportdykning/Utbildning/
http://www.ssdf.se/Sportdykning/Utbildning/Dykutbildningar/


Introduktionsdykning kan genomföras för personer som vill prova på dykning antingen för att se om dykning 

är något de vill gå vidare med eller bara prova vid enskilt tillfälle. Ett tryggt och trevligt upplägg skapar en 

positiv upplevelse av dykning. 

Man ska vara minst 14 år, ha fyllt i hälsodeklarationen och vara fullt frisk. Man genomför introduktionsdyket 

med en utbildad instruktör. Barn mellan 8-13 år får göra introduktionsdyk och de genomför dem med en 

barndykarinstruktör. 

För personer mellan 8-11 år är maximala djupet för introduktionsdyket 2 meter. För personer 12 år och 

äldre är det maximala djupet 6 meter. 

Mvh Mattias Perätalo SSDK-Styrelsen 

  

  

19 nov. 2018 kl. 18:52 skrev Patrik Lundberg <patrik.lundberg@medietac.com>: 

Hej Mikael och styrelsen. 

  

Detta brev väcker en del frågetecken hos mig. 

  

Jag skulle därför vilja ta del av klubbens stadgar förutsatt att de skiljer sig från RF:s 
normalstadgar , eventuellt regelverk för klubben, eventuella styrelseprotokoll om de är öppna för 
medlemmarna, protokoll för medlemsmöten samt protokoll för årsmöten sedan 2016 då detta 
inte återfinns på klubbens hemsida. Detta i enlighet med paragraf 6 av SSDF:s stadgar som 
ssdk lyder under. 

  

Jag önskar även ta del hur ni resonerar med följande uttalande "Dessa regler har sin grund i 
försäkringsfrågor om något skulle ske under ett provdyk". Med andra ord vilka konstigheter det 
skulle röra sig om. 

  

Övriga uttalande bemöter jag när jag fått efterfrågad information. 

  

Mvh 

  



Patrik Lundberg 

  

19 nov. 2018 kl. 16:50 skrev mikael bjork <bjorkmikael@hotmail.com>: 

Hej Patrik. 

Jag hörde att du var i Väggabadet i lördags och kanske hade ett prova-på dyk med ett 
par nybörjare. Vi har i styrelsen tagit beslut på att ifall någon ska genomföra prova-på 
dyk på klubbens tider i Väggabadet måste den som leder dyket vara utbildad 
instruktöroch de som ska prova dykning ska skriva på en hälsodeklaration som 
godkännes av instruktören.  

Vidare ska övningarna börja med en teoretisk genomgång. Prova-på får bara ske en 
gång per person, vill de vara i badet på klubbens tider ska de bli medlemmar. Dessa 
regler har sin grund i försäkringsfrågor om något skulle ske under ett provdyk samt att 
klubbens tider är till för klubbens medlemmar. 

  

Mvh Micke 

  

  
Ämne SSDK och GDPR 

Avsänd

are 

info@ssdk-karlshamn.se 

Mottag

are 

<undisclosed-recipients:> 

Datum 2018-06-07 21:27 

Hej, 

Den 25 maj trädde en ny dataskyddsförordning (GDPR) i kraft och 

ersätter den gamla personuppgiftslagen (PUL). Styrelsen är lite sena 

med att skicka ut information om detta. 

Den nya förordningen ska stärka skyddet för personer vid hantering av 

personuppgifter inom EU. Personuppgifter omfattar alla uppgifter som 

direkt eller indirekt kan kopplas till en fysiskt levande person. Det 

kan, förutom personnummer, vara namn, adress, resultatlistor och även 

foton. 

På adressen nedan finns mer detaljerad information. Det är viktigt 

att du läser igenom den och förstår vad du godkänner genom 



medlemskapet i SSDK. Till exempel kommer SSDK att spara dina 

personuppgifter i medlemsregister och du kan förekomma på bild på 

klubbens hemsida och/eller facebook-sida. 

Kontakta gärna styrelsen om du har några frågor. 

 

http://ny.ssdk-karlshamn.se/gdpr 

  

Mvh, 

Styrelsen 

Ämne Information från styrelsen 

Avsänd

are 

info@ssdk-karlshamn.se 

Mottag

are 

<undisclosed-recipients:> 

Datum 2018-06-01 22:11 

Information om båtar 
 

Ny båt 
Endel har kanske redan hört rykten om att vi håller på att införskaffa en ny dykbåt till klubben. Vi vill 
härmed bekräfta att dessa rykten stämmer. 
 

Vi har lagt handpenning på en båt som redan idag fungerar som dykbåt, vid namn Moby Dick. Vi kan utan 
vidare vara 12 dykare plus besättning på denna båt som mäter ungefär 10x4 meter. Det blir ett bra 
tillskott till vår flotta. Där finns gott om utrymme både utvändigt och invändigt och även toalett, pentry och 
ett par sovkojer. Då den redan är anpassad till dykbåt hoppas vi att den kommer kunna nyttjas mycket 
redan denna säsong. 
 

Några stycken från klubben kommer att åka upp till Stockholm, där hon ligger idag, nu i helgen för att köra 
ner båten till Karlshamn. Håll utkik på facebook där det kommer publiceras bilder. 
  

 

Ny motor till Svarten 
Den gamla motorn till Svarten havererade och vi har därför beslutat att köpa in en ny motor. Vi har 
beställt en 30hk 4-taktare där vi just nu inväntar leverans. Sparbanken i Karlshamn har sponsrat oss med 
en stor del av kostnaderna för motorn. 
 

Avgifter 
Som ni säkert förstår innebär ny båt och ny motor en väldigt stor utgift för klubbens kassa. Tanken är att 
båtarna ska bära sina kostnader så långt som möjligt själva. Därför kommer avgiften för båtdyk vid 
klubbdyk höjas till 50kr per person för Brum och Moby Dick. För svarten gäller tills vidare samma som 
innan, bränsletanken lämnas fylld efter att den använts. Om man hyr båtarna utanför klubbens 
verksamhet för att dyka privat, står man själv för bränslekostnaderna. 
 

 

Med vänliga hälsningar 
Styrelsen 
 

http://ny.ssdk-karlshamn.se/gdpr

