SVERIGES DÖVAS IDROTTSFÖRBUND
Förbundsstämman

F Ö R B U N D S S T Ä M M A N 2003
PROTOKOLL
Protokoll fört vid SDIs förbundsstämma i Hotellet Opalen, Göteborg den 9 juni 2003.

§1

FÖRBUNDSSTÄMMANS ÖPPNANDE
Arne Lundquist hälsade alla, speciellt Bengt Westerberg från RF, Joakim
Haneby-Adelin från SDU, Karl Karlsson från Sveriges Dövas
Pensionärsförbund samt hedersledamöterna Leif Sträng och Lars
Norberg, hjärtligt välkomna till 75: e förbundsstämma. En
hedersordförande meddelade att han hade förhinder. En till gäst från
EDSO, Lennart Edwall, hälsades varmt välkommen.
Innan mötet förklarades öppnat visades en bildspel om Svenska
Dövidrottsspelen i Göteborg. Sedan höll några representanter tal och
gratulerade idrottsförbundet som fyllt 90 år.
Bengt Westerberg från RF berättade om hans insats gällande tolkfråga
på 80-talet under hans tid som partiledare.
Lars-Åke Wikström hade en kort föredragning om vikten av samarbetet i
dövrörelsen t ex. SDI, SDU och SDR för motverkan av individuell
integrering och istället förbättra gemenskapen bland döva. Annars kan
det leda till ojämna kommunikationsvillkor och mindre fritidsaktiviteter.
Därför har SDR intresse för att samarbeta med SDI och SDU för att
bevara skolmiljön och skolidrotten.
Med anledning av Bengt Westerberg engagemang för teckenspråk
överlämnade han ett teckenspråkslexikon om idrott, innehållande 110
tecken, som supplement till det stora lexikonet som utgavs 1998.
Karl Karlsson från pensionärsförbundet kände sig hedrad för inbjudan till
förbundsstämman och lyckönskade SDI till ett fortsatt arbete.
Bengt-Åke Malmberg väckte en viktig fråga om textning av Sveriges
Dövidrottsspelen. SVT har sänt ett inslag om dövidrotten i sportnytt men
inte textat trots att det handlar om dövidrott. Vad han menade är att SVT
inte tagit hänsyn till döva eftersom de inte kan ta till sig informationen
och föreslog att uttalande skickas till SVT.
Stämman bildade en arbetsgrupp där Bengt-Åke Malmberg, Ingvald
Berntsson och Sten Sundberg valdes in för formulering av ett uttalande
innan dagens slut.

Lennart Edwall höll ett tal om SDI:s betydelse för honom relaterat till
arbetet med EDSO. Förbundets stöd till honom har en stor roll till hans
arbete som president i det stora förbundet.
Med anledning av idrottsklubben Surd 100 års jubileum fick klubbens
ordförande motta blommor från Thyra Lindström från Norrländska
Dövidrottsförbundet.

§2

UPPROP AV OMBUD, GODKÄNNANDE AV FULLMAKTER OCH
FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Mötet gick igenom ombudsförteckning och godkände fullmakter. 32
röster fastställdes.
1 ombud från ishockey – Johan Wallin
Tomas Andersson ersatte Curt Ljungberg i simning
1 ombud från Norrländska Dövidrottsförbundet – Thyra Lindström
Bo Tufvesson ersatte Sverker Andersson från Sportklubben Lundia

§3

FASTSTÄLLANDE AV REPRESENTANTSKAPETS BEHÖRIGA
UTLYSANDE
Stämman fastställde att representantskapet var behörig utlyst i tid och
ordning.

§4

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING
Dagordningen fastställdes.

§5

VAL AV ORDFÖRANDE FÖR FÖRBUNDSSTÄMMAN
Till förbundsstämmans ordförande utsågs Pontus Degsell.

§6

VAL AV SEKRETERARE FÖR FÖRBUNDSSTÄMMAN
Emelie Davidson och Nanette Slättman utsågs till att föra stämmans
protokoll.

§7

VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE
ATT JÄMTE ORDFÖRANDEN JUSTERA STÄMMANS PROTOKOLL
Stämman utsåg Eva Norberg och Anders Mauritzon till protokolljusterare
tillika rösträknare.

§8

§9

BEHANDLING AV
8.1

Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse
Stämman gick igenom verksamhetsberättelsen sida för sida.
Gällande förbundsordförandens slutord hade IK Hephata ett
förslag på ändring. Stämman beslutade att det är
ordföranden som styr slutordet, vilket innebär att ingen
annan kan ändra på det. På sidan 37 ska det stå SDU:s
förbundsstämma, inte årsmöte. Gällande stavfel på namnen
kan det meddelas hos SDI:s kansli. Stämman beslutade
därmed att verksamhetsberättelsen fastställes.

8.2

Förbundsstyrelsens ekonomiska berättelse
Stämman beslutade att fastställa ekonomiska berättelsen.

8.3

Revisorernas berättelse
Med anledning av frånvaron av originalet på revisorernas
berättelse beslutades det att förbundet skickar kopia på
berättelsen och originalet till stämmans sekreterare. Därefter
kan revisorernas berättelse fastställas. Se bilaga.

8.4

Frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen beviljades.

FÖRBUNDSSTYRELSENS PROPOSITIONER
9.1

§ 10

Stämmoavgift
Efter voteringen beslutade förbundsstämman att inför nästa
förbundsstämma/representantskapsmöte höja
stämmoavgiften till 1800 kr per ombud.

KLUBBARNAS OCH IDROTTERNAS MOTIONER OCH
FÖRBUNDSSTYRELSENS UTLÅTANDE ÖVER DESSA
10.1

IK Scania
Vi är medlem i EU, vi är en del av Norden och
Skandinavium. Alltså måste vi ha samma regler som EU står
för. Rörelse frihet dvs. att om jag flyttar till Spanien så skall
jag kunna söka jobb på samma villkor som alla andra
spanjorer. Och lika så när det gäller idrottsvärlden. Om jag
flyttar till ett annat land så skall jag kunna spela för en klubb i
det landets mästerskap.
Oavsett om jag har spelat för en annan klubb samma år och
kämpat om mästerskapsguldet, i samma idrott. Det skall
räcka med ett medlemsavgift till klubben.

Folk från länder som inte är medlemmar i EU har andra
regler att följa. Dom måste ibland söka visum bara för att
komma in i ett EU land. Sen om dom vill bo här så är det
asyl sökning som gäller eller söka ett uppehållstillstånd o
arbetstillstånd. Vi Scania vill ha samma regler som för
hörande, det skall räcka med ett arbetstillstånd för att få lov
att deltaga i ett mästerskap i det land som de har kommit till,
i detta fall Sverige. Vi IK Scania tycker att SDI:s regler är för
gammalmodiga. Vi måste följa utvecklingen. Och så här ser
verkligen ut idag. Folk rör på sig mer än förr.
Att vi ska under tiden samla de olika övergångsregler som
finns hos resp. specialidrottsförbund och redovisa dom.
Stämman godkände förbundsstyrelsens rekommendation att
följa RF:s riktlinjer och regler för att få likhet med övriga
idrotten i Sverige. Motionen avslogs.
10.2

Örebro Dövas Innebandyförening
SDI specialidrott ska ha en och samma regler angående
utländska spelare.
SDI har många specialidrotter och alla har olika regler
angående utländska spelare, och vi tycker att alla ska ha en
och samma så det underlättar alla. T.ex. EU har ändrat på
”arbetsmarknad” så att det är tillåtet att ha en lag full av
utländska spelare. Och i lagsport ser vi inget hinder att ha
utländska spelare, om dom har medlemskap hos någon
idrottsförening i anslutning till SDI så tycker vi att dom får
gärna vara med och tävla men utom medaljplats. Så andra
kan ”jämföra” med dom men får inget medalj.
T.ex. vissa utbytesstudenter så tycker vi att det är självklart
att dom får vara med, vi kan inte utesluta dem från sport i
Sverige. Alla ska verkligen vara välkomna tycker vi.
Stämman godkände förbundsstyrelsens rekommendation att
följa RF:s riktlinjer och regler för att få likhet med övriga
idrotten i Sverige. Motionen avslogs.

10.3

DSK Dalir
Angående: Utländska spelare i SM
Yrkande
Anser att stadgeändring ang. utländska spelare som kommit
till Sverige kunna få spela i SM efter ex. 3 månader bosatta i
Sverige.
Förbundsstämman beslutade att följa förbundsstyrelsens
rekommendation att följa RF:s riktlinjer och regler för att få
likhet med övriga idrotten i Sverige. Motionen avslogs.

10.4

DSK Dalir
Angående: SM i fotboll
Yrkande:
Nu verkar verksamhet inom fotboll bli stabilt och ökar inom
klubbarna om det blir fler än så vill att SDI prövar på 2-års
försök med kvalspel mellan klubbarna och att finalspel ska
ske i samma stad t.ex. Stockholm med tanke på
reseavstånd i två år och utvärdera det.
Förbundsstämman beslutade att följa förbundsstyrelsens
rekommendation att detta inte är en motion utan skall
behandlas inom och av SDI:s herrar och damer. SDIs
damfotboll och SDIs herrfotboll ska gemensamt behandla
ärendet. Förändringar av bestämmelser eller regler ska
godkännas av SDIs IUTU.
Motionen avslogs.

§ 11

FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL
VERKSAMHET

11.1

Verksamhetsinriktning
Förslag till verksamhetsinriktning 2004-2005 diskuterades
och stämman beslutade att det ska vara 3 områden utan
rangordning följande
1.
2.
3.
Stämman diskuterade Deaflympics-kommitténs otydliga
beskrivning av verksamheten. Det beslutades om en ny
formulering av verksamheten som skickas till
förbundsstämmans sekreterare för protokollföring.
1. DEAFLYMPICS-KOMMITTÉN
Deaflympics-kommittén ska verka för att:
• ansvara för den svenska truppens förberedelser och
deltagande i Sommar-och Vinter Deaflympics.
• Tillsammans med FS och PIMU verka enligt RF:s
beslutade
Verksamhetsinriktning att fortsätta verka för att
Deaflympics
Jämställs med OS och Paralympics.

11.2

Översiktlig verksamhetsplan
Denna verksamhetsplan godkändes med ett par ändringar.
*EM deltagande år 2004
8:e Basket EM går den 16-23 juni, inte den 15-22 maj.
*EDSO kongress
12:EDSO kongress kommer att hållas i Ljubljana,
Slovenien,
16-17 juni 2004.

11.3

§ 12

Rambudget för kommande årsverksamhet
Stämman godkände rambudgeten.

FASTSTÄLLANDE AV STÄMMOAVGIFT PER OMBUD INFÖR NÄSTA
FÖRBUNDSSTÄMMA/REPRESENTANTSKAPSMÖTE
Denna punkt har tagits upp på paragraf 9.1.

§ 13

§ 14

§ 15

VAL AV FÖRBUNDSSTYRELSE
13.1

Val av förbundsordförande för en tid av två år
Arne Lundquist omvaldes till förbundets ordförande

13.2

Val av tre ledamöter för en tid av fyra år
Sivert Engdahl och Edith Steiner omvaldes till ledamöter.
Även Calle Rasmussen omvaldes till ledamot efter votering.

13.3

Val av två suppleanter för en tid av två år
Therese Rollvén valdes till suppleant och Tomas Spogardh
omvaldes till suppleant efter votering.

VAL AV REVISORER
14.1

Val av auktoriserad revisor för en tid av två år samt
dennes Suppleant
Stämman beslutade att utse Lars-Åke Lundqvist till revisor
och en suppleant inom företaget Silverdal Revision AB väljs
till revisorsuppleant.

14.2

Val av två suppleanter för en tid av två år
Till revisorsuppleant utsågs Leif Kroon och en suppleant
väljs i företaget Silverdal Revision AB.

VAL AV VALBEREDNING
Till valberedningen valdes Ingvald Berntsson (sammankallande), Jonny
Gustavsson och Joakim Hagelin-Adeby

§ 16

FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFT
Förbundsstämman beslutade att årsavgiften ska vara oförändrad, alltså
500 kr för A-klubbar och 250 kr för B-klubbar.

§ 17

FASTSTÄLLANDE AV OFFICIELL TIDSKRIFT FÖR FÖRBUNDET
Förbundsstämman fastställde tidningen ”Dövsport” som officiell tidskrift
för förbundet där Sten Sundberg är redaktör.

§ 18

FRÅGOR SOM ÄR ANMÄLDA INNAN STÄMMANS BÖRJAN
Inga frågor har anmälts och fanns därmed inget att ta upp.

§ 19

FÖRBUNDSSTÄMMANS AVSLUTANDE
Bengt-Åke Malmberg, Ingvald Berntsson och Sten Sundberg redovisade
ett uttalande till SVT, vilket godkändes.
Förbundsstämman har idag tagit beslutet att med kraft uppvakta SVTsporten. För att påtala den närmast obefintliga textningen av SVT:s
sportsändningar. Vi kräver textning, teckenspråk av Sportsspegeln,
Fotbollskväll och andra Sportssändningar. Bland de döva ute i Sverige
finns ett stort, levande idrottsintressen och att bli utestängd från dessa
program p.g.a. en icke fungerande textning kan vi inte acceptera. RF har
tidigare stöttat oss i denna fråga och är beredd att delta vid en ny
eventuell uppvaktning.
Innan förbundsstämman avslutades, tackade stämmans ordförande för
att han fick förtroendet att leda förbundsstämman. Han upplevde den
mycket intressant och inspirerande. Därför kommer han att bevaka
Dövas synskadades förbund ansökan om medlemskap hos SDI, som
värmde hjärtat hos alla närvarande. Klubban återlämnades till den
omvalde förbundsordföranden Arne Lundquist. Han tackade
medlemmarna för förtroendet till det fortsätta arbetet i ytterligare 4 år.
Han avtackade en avgående styrelseledamot, Lars Larsson, med
blommor. Lars Larsson tackade för arbetet inom SDI styrelse och visade
förståelse för VB strävan efter jämlikhet i styrelsen. Förbundsstämmans
funktionärer Pontus Degsell, förbundssekreterarna Emelie Davidson och
Nanette Slättman samt tolkarna Pernilla Califf avtackades också med
blommor och tröjor.
Därmed avslutades förbundsstämman.

Vid protokollet

___________________________________
Pontus Degsell

_____________________________
Nanette Slättman
Förbundsstämmans sekreterare

__________________________
Emelie Davidson
Förbundsstämmans sekreterare

_____________________________
Eva Norberg
Justerare

__________________________
Anders Mauritzon
Justerare

