Styrelsens propositioner till årsmöte 2020
Styrelsen avger inför årsmöte 2020 två propositioner.
Text i gult är förändrad. Röd text utan genomstrykning är ny, text med
genomstrykning tas bort.

Proposition 1 – Ändring av stadgar
Motiv:
1. Att justera en ur språkligt perspektiv tveksam konstruktion.
2. Att foga in i stadgarna att och hur vi ska arbete med miljöfrågor.
Ändring (hela 1 kap, 1 § är infogad):
1 kap Allmänna bestämmelser
1 § Ändamål
Föreningen har som ändamål att:
•

Främja och få så många som möjligt att upptäcka, vilja prova på och fortsätta med dykning i
verklig sportsmannaanda.

•

Bedriva och främja sportdykning i enlighet med fastställd verksamhetsidé, vision och värdegrund.

•

Främja sunda värderingar och säkerhetstänk kring dykning.

•

Sträva efter att tTillhandahålla sådan utrustning och sådana resurser som enskilda dykare
normalt inte förfogar över med syfte att främja möjligheterna att dyka.

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.
Föreningen ska verka för en bättre undervattensmiljö och ett större intresse för densamma genom
att:
•

Städa stränder, hamnar, sjöar, hav och vattendrag.

•

Informera allmänheten om miljöfrågor med fokus på marin miljö och därigenom skapa en vilja
att delta i miljöarbetet.

•

Uppmärksamma miljön under vattenytan för allmänheten.

Proposition 2 – Ändring av stadgar
Motiv:
1. Att ge styrelsen frihet att utforma regelverket kring hur mycket och när medlemsavgiften
reduceras för de som ansöker om medlemskap sent på året.
Ändring (hela 2 kap, 2 § är infogad):
2 kap Föreningens medlemmar
2 § Medlems skyldigheter och rättigheter
Deﬁnitionen av medlemmar och medlemskategorier följer SSDFs medlemskategorier. Klubben har
även deﬁnierat egna medlemskategorier som benämns buddy samt hedersdykare. Buddies och
hedersdykare har inte rösträtt. Buddies och hedersdykare blir inte medlemmar i SSDF.
Medlem
•

ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 1 kap 3 §
nämnda organisationers stadgar, beslut,

•

ska betala de avgifter som beslutats av föreningen,

•

har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

•

har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av 6
kap 2 §,

•

har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

•

ska vid nytt verksamhetsår betala medlemsavgift senast sista februari.

Person som söker medlemskap de 7 första kalendermånaderna skall erlägga full medlemsavgift.
Avgiften efter denna period skall utgå med 75% av den fastställda avgiften, med undantag för
buddies som hela verksamhetsåret betalar för denna kategori fastställd avgift.
Styrelsen äger rätt att besluta om medlemsavgiftens reducering för nya medlemmar som tillkommer
under kalenderårets senare del.
Genom styrelsebeslut kan person utses till så kallad hedersdykare. Styrelsen kan även avsluta
medlemskapet för hedersdykare. Hedersdykare är avgiftsbefriade.

