
MOTION till SSDK Årsmöte - Utbildning 

Motionen syftar till att säkerställa att utbildning inom klubben bedrivs på ett korrekt sätt som följer 

klubbens stadgar om deltagande samt motverkar vänskapskorruption 

 

BAKGRUND: 

I takt med att klubben har växt har behovet av utbildning av nya dykare också växt. Då klubben inte kan 

utföra någon egen utbildning låter man de medlemmar i föreningen som är instruktörer göra denna 

utbildning. 

På klubbens hemsida finns det idag 3 instruktörer man kan kontakta under fliken utbildning. Klubben har 

dock fler instruktörer tillgängliga bland sina medlemmar. 

Då utbildning är en lukrativt verksamhet för klubbens instruktörer är tillkomsten av nya dykare som 

kommer via klubbens kanaler hett villebråd. Det behöver därför sättas upp regler för hur utbildning ska 

fungera samt vem som ska utföra denna utbildning. Detta då det finns en möjlighet för 

vänskapskorruption som inte kan få lov att förekomma. Det är även en fråga om ekonomi för klubben då 

klubben absolut borde få ersättning för de medlemmar de lämnar över till klubbens instruktörer. 

  

JAG YRKAR ATT ÅRSMÖTET BESLUTAR FÖLJANDE: 

  

* att styrelsen tillfrågar samtliga instruktörer i klubben om de vill utbilda i klubbens regi 

* att styrelsen upprättar ett kontrakt med de deltagande instruktörer om hur utbildning ska hanteras 

* att en "hittelön" ska betalas av utbildande instruktör till klubben per tillhandahållen elev 

* att "utbildningsansvarig" delegerar elever tillkomna via klubbens kanaler till de deltagande 

instruktörerna på ett rättvist sätt 

* att elever som utbildas med klubbens resurser (tex pooltider) ska vara medlemmar undantag 

prova-på-dyk 

* att utbildning sker i samförstånd med SSDF/CMAS regelpraxis 

* att hemsidans utbildningsflik ändras så alla frågor om utbildning går till utbildningsansvarig 

  

Bilagor / Referenser: 

[1]  Email konversation där det framgår frågor kring klubbens sätt att utbilda 

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. 

Klubben bedriver endast utbildning i SSDF/CMAS regi. Styrelsen uppmuntrar alla som vill vidareutbilda 

sig till CMAS -instruktör att göra detta för att på så vis kunna hjälpa till att utbilda i klubbens regi. 

 

Styrelsen har tittat över möjligheterna att utbilda även inom ramen för andra organisationer, framförallt 

PADI, men det uppstår problem du PADI i grunden är en kommersiell organisation. Som ideell förening 

kan SSDK inte utbilda kommersiellt. 

 

Det finns två CMAS-instruktörer i klubben och båda utbildar i klubbens regi redan idag. Det finns således 

ingen anledning att vare sig fördela elever mellan instruktörer eller att de ska betala “hittelön” till 

klubben, då kursavgifter för utbildning går till klubben. 


