
MOTION till SSDK Årsmöte - Utrustning 

Motionen syftar till att säkerställa att klubbens utrustning används på ett korrekt sätt samt ger klubben 

den ersättning som krävs för att underhålla utrustningen 

 

BAKGRUND: 

Klubben har idag tillgång till en mängd utrustning. Denna utrustning gör det möjligt för klubbens 

medlemmar att bedriva verksamhet som annars kanske inte vore möjlig. 

Denna utrustning ska dock hanteras på ett korrekt sätt och klubben måste få ersättning för det slitage 

utrustning utsätts för när den används. Detta gäller allt från kompressor, båtar och dykutrustning som 

alla har en servicekostnad för slitage. 

Det uppstår dock snabbt frågor som rör lån av utrustning. 

* Ska en instruktör få låna/hyra utrustning till sina elever om dessa inte är medlemmar i klubben? 

* Ska en instruktör få lov att fylla luft på utbildningsutrustning på sitt eget luftkort när denne har bedrivit 

utbildning? 

* Kan man hyra en båt utan förarbevis? 

  

JAG YRKAR ATT ÅRSMÖTET BESLUTAR FÖLJANDE: 

  

* att utrustning endast ska få nyttjas av medlemmar undantag av prova-på-dyk samt vid klubbaktiviteter 

och samarbeten 

* att luftfyllning ska betalas av instruktör om luften gått till privat utbildning och inte gå på befintligt 

luftkort, undantag av prova-på-dyk 

* att fastslå till regelverket att man behöver ha minst förarbevis för att hyra en båt 

  

Bilagor / Referenser: 

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

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. 

Samtliga av dessa förslag anser vi täcks redan av det regelverket som har dokumenterats under vintern 

2018/2019 av styrelsen. Således finns ingen anledning att ta fram ett nytt regelverk. 


