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 Protokoll fört vid Svenska Simförbundets 
 årsmöte lördag 22 och söndag 23 april, 2006 
 på Quality Globe Hotel, Stockholm. 
 
 
 
Mötets öppnande 
 
Förbundsordförande Sven von Holst hälsade delegaterna varmt välkomna till Svenska 
Simförbundets årsmöte 2006. 
 
Parentation 
En tyst minut hölls för under året bortgångne Lars Olov Nyberg, Stockholm, bl a verksam i 
Stockholms Simförbund och Svenska Simförbundets medaljnämnd samt Bo Alm, Vallda, f d 
landslagstränare och redaktör för förbundstidningen Simsport.  
 
 
Utdelning av utmärkelser 
Medaljnämndens ordförande Stig Ohlsson förrättade tillsammans med förbundsordförande 
Sven von Holst utdelning av priser och utmärkelser enligt nedan: 
 
Förtjänstmedalj i silver:  Kerstin Gidsäter, Göteborg 
 
Förtjänstmedalj i förgyllt silver: Lena Andersson-Stenquist, Oxie 
  Christer Magnusson, Eskilstuna 
  Barbro Olsson, Helsingborg 
 
Förtjänstmedalj i guld  Harriet Bure, Örebro  
  
 
Härefter förklarade Sven von Holst den formella delen av årsmötet öppnat 
 
 
§  1  Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 
 
Upprop förrättades av Lars Modin och röstlängden justerades.  
 
årsmötet beslutar 
 

att  fastställa röstlängden enligt nedan: 
 
 
Distrikt/förening  Ombud  Antal röster 
Blekinge Berth Svensson  1 
Dalarna  Stefan Flink  1 
  Peter Larsson 1 
Gotland Leif Söderdahl  1 
Gästrikland          - - 
Hälsingland          - - 
Medelpad  -  - 
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Mellannorrland Marcus Ekman 1 
  Ola Andersson 1 
Norrbotten Kjell-Erik Vennberg 2 
Närke/Västmanland Bernt Porsander  2 
Skåne  Paul Alfons 3 
Skåne  Erik Persson  4 
Småland Birgitta Lindström  5 
Stockholm Marianne Hörding  3 
Stockholm Jan Karlsson  3 
Södermanland Tomas Pargelius  1 
Södermanland Alf Eriksson 1 
Uppland Bo Andersson  1 
Uppland  Ingegerd Andersson 1 
Värmland  -  - 
Västerbotten Eva Westman  2 
Västsvenska Monica Grote  3 
Västsvenska Ingmar Lundström  4 
Östergötland Björn Pettersson 2 
   ______________ 

43 röster 
 
Göteborg Sim  - -  
Helsingborgs S  Susanne Brokop 1 
Jönköpings SS  Annica Ahlin  1 
Kalmar S Gunvor Höckerfelt  1 
LASS  Bo Petersson  1 
Malmö KK Bo Hultén  1 
SK Neptun Micael Mathsson  1 
Norrköpings KK PA Blomquist 1 
Polisens IF Nils Wahlberg  1 
SK Poseidon Matz Widerström 1 
SK Ran Daniel Thente 1 
Sjöbo SS  - - 
Södertörns SS Cecilia Sundberg  1 
Spårvägen SF Ensio Andersson 1 
Sundsvalls SS  - - 
Trelleborgs SS  - - 
Täby Sim Carl-Johan Hellman  1 
Upsala S Arne Berlin 1 
Väsby SS Kenneth Magnusson  1 
Ystads SS  - - 
 
                                                               _____________ 
     15 röster 
 
   Totalt  58 röster 
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§  2  Fråga om mötets behöriga utlysande 
 
Årsmötet är utlyst på Svenska simförbundets hemsida den 25 januari och 14 februari, 2006 
samt genom kallelse. 
 
Årsmötet beslutar 
 
att årsmötet enligt stadgarna är behörigt utlyst. 
 
 
 
§ 3 Val av mötesfunktionärer 
 
Valberedningens förslag föredras av valberedningens ledamot Börje Jacobsson. 
 
a) Valberedningen föreslår Jan Ulmander till mötesordförande. 

Årsmötet väljer Jan Ulmander till mötesordförande. 
 
b) Valberedningen föreslår Lars Modin till mötessekreterare 

Årsmötet väljer Lars Modin till mötessekreterare. 
 
c) Valberedningen föreslår Stefano Prestinoni, Stockholm och Eva Westman, Umeå, att 

jämte ordförande justera årsmötesprotokollet. 
 
Årsmötet väljer Stefano Prestinoni och Eva Westman att jämte ordförande justera 
årsmötesprotokollet. 

 
d) Valberedningen föreslår Ingmar Lundström, Göteborg och Annica Ahlin, Jönköping, till 

rösträknare. 
 
Årsmötet väljer Ingmar Lundström och Annica Ahlin till rösträknare. 

 
 
 
§ 4 Godkännande av mötesordningen 
 
Årsmötet beslutar 
 
att godkänna mötesordningen. 
 
 
 
§ 5 Redovisning av SSF-styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste
  verksamhetsåret 
 
Ombuden har i förväg erhållit Svenska Simförbundets årsredovisning, 2005.  
Årsredovisningen genomgås sida för sida. 
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Årsmötet beslutar 
 
att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse och lägga den till handlingarna. 
 
 
 
§ 6 Redovisning av SSF-styrelsens förvaltningsberättelse samt revisorernas  
  eventuella synpunkter på verksamhetsåret. 
 
SSFs ordförande, Sven von Holst, orienterade årsmötet om innehållet i förvaltningsberättelsen 
med resultat- och balansräkning (sid 19-21 i årsredovisningen), och gjorde jämförelser med 
föregående verksamhetsår. Noterna på sid 22 förtydligar vad olika summor består av.  
  
Revisor Bertil Raue, informerade om att SSF har en stabil och balanserad ekonomi med en 
soliditet på över 50%. Förbundet har fortsatt arbetet med att förbättra det ekonomiska 
systemet, rapportsystemet till styrelse och kommittéer samt förbättrat den ekonomiska 
uppföljningen.  
 
Ärendet hänskjuts för beslut till punkt 13 
 
 
 
§ 7 Revisorernas berättelse för senaste verksamhetsåret 
 
Revisor Bertil Raue informerade om att han tillsammans med revisorsassistenten Ulrika 
Backenskiöld gjort sifferkontrollen och konfererat med RFs revisor Birgit Flening samt att 
båda revisorerna undertecknat revisionsberättelsen för 2005. Bertil Raue läste därefter upp 
revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2005. 
 
Ärendet hänskjuts för beslut till punkt 14 
 
 
 
§  8 Kandidatpresentation för val enligt punkterna 13-17 
 
Valberedningen föreslår: 
 
15.   Val av förbundsordförande, tillika ordförande i SSF-styrelsen för ett år: 

Sven von Holst, Falun  omval 
 
16.   Val av fyra ledamöter i styrelsen för två år: 

Pia Zätterström, Stockholm  omval 
Rolf Alm, Västerås   omval 
Sofia Garametsos, Malmö  nyval 
Marcus Ekman, Kalmar  nyval 
 

 
17.   Val av revisor och en revisorssuppleant för ett år: 

Bertil Raue, Malmö   omval 
Ulrika Backenskiöld , Vellinge  omval 
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Från årsmötets ombud lämnas följande förslag till valberedning: 
 

18.   Val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen för nästkommande SSF-möte: 
 
Ordförande 

 Stig-Arne Holmgren, Malmö  omval 
  
Ledamöter: 

 Birgitta Björk, Uppsala  omval 
 Börje Jacobsson, Stockholm  omval 
 Jonas Henrysson, Falun  omval 
 Bengt Karlsson, Laholm  omval 
 
Ärendena hänskjuts för beslut till punkterna 15-18. 
 
 
 
§ 9 Genomgång av ärenden vilka ingivits i den ordning som anges i regel 117,  
  ärenden som SSF-styrelsen hänskjutit till mötet samt förslag till årsavgift för  
  2007 
 
Motion nr 1.  
Paul Alfons, Skånes Simförbund, redogjorde för motion om återinförande av efteranmälan till 
mästerskapstävlingar.  
 
Christer Magnusson, SSFs styrelse, motiverade styrelsens avslag på Skånes motion om 
återinförande av efteranmälan till mästerskapstävlingar. SSFs styrelse ansåg att enligt 
motionärens förslag om införande av efteranmälan så nära som 24 timmar före tävlingsstart, 
skulle kunna medföra negativa konsekvenser. Dock ställer sig SSFs styrelse positiv till 
införande av efteranmälan men återkommer med ett omarbetat förslag då beslut i frågan ska 
tas.  
 
Motion nr 2.  
Jan Nordlund, Stockholms Simförbund, redogjorde för motion om anpassning av kraven på 
svenska bassänger för modern tävlingsverksamhet. För att säkerställa att hänsyn tas till 
gällande mästerskapskrav vid nybyggnation och ombyggnation av bassänger, ska SSFs regler 
anpassas därefter.   
 
Christer Magnusson, SSFs styrelse, informerade om att SSFs styrelse tillstyrker motionen.  
 
Jan Nordlund, SSFs regelkommitté, redogjorde för styrelsens propositioner till SSF Årsmöte, 
2006.  
 
1. Proposition till årsmötet om Förtydligande och omformulering av begreppen för 

medlemsföreningar, regel 104.  
Beslut i ärendet hänskjuts till punkt 19. 

 
2. Proposition till årsmötet om Förbundsmöte vartannat år samt andra smärre 

regeländringar, oberoende av huvudförslaget, regel, 106, 107, 108, 111, 113, 114, 116, 
117, 123, 124, 141 och 262.  

 Beslut i ärendet hänskjuts till punkt 19. 
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3. Proposition till årsmötet om Sammansättning av valberedning, regel 116.  

Beslut i ärendet hänskjuts till punkt 19. 
 
4. Proposition till årsmötet rörande licensiering och Rätten att tävla, regel 201. 
 Beslut i ärendet hänskjuts till punkt 19. 
 
5. Proposition till årsmötet om Rätt att representera svensk förening efter att ha 

representerat utländsk förening, regel 209. 
 Beslut i ärendet hänskjuts till punkt 19. 
  
6. Proposition till årsmötet om att Sanktionerad tävling av SDF ska föras in i SSFs 

tävlingskalender och genomföras i enlighet med SSFs tävlingsbestämmelser samt att 
endast resultat vid sanktionerad tävling får föras in i SSFs tävlingsdatabas, regel 251 och 
331.  
Beslut i ärendet hänskjuts till punkt 19. 

 
7. Proposition till årsmötet om Nya och gemensamma JSM-åldrar för flickor och pojkar, 

regel 257 B. 
Beslut i ärendet hänskjuts till punkt 19. 

 
8. Proposition till årsmötet om Kvalificeringsperiod inför svenska mästerskap, regel 304. 

Beslut i ärendet hänskjuts till punkt 19. 
 
9. Proposition till årsmötet om Dubbla mästerskapspoäng för parhoppning och reglering av 

tilldelning av mästerskapspoäng vid final, semifinal och försökstävling. 
Beslut i ärendet hänskjuts till punkt 19. 

 
10. Proposition nr 10, Ny förbundstidning. 

Bengt Jönsson, SSFs styrelse, redogjorde för styrelsens proposition och förslag till 
finansiering bl a genom generell höjning av licensavgifter.  
Beslut i ärendet hänskjuts till punkt 19.  

 
  
Proposition till årsmötet ”Medlems- och licensavgifter avseende debiteringsåret 2007”  
Jan Ulmander, läste upp propositionen i vilket SSFs föreslår oförändrade medlems- och 
licensavgifter för 2006 men om ny förbundstidning bifalls av årsmötet sker en generell 
höjning av licensavgifterna med 50 kr. 
Beslut i ärendet hänskjuts till punkt 20. 
 
 
 
§ 10 Presentation av övriga ärenden 
 
Sven von Holst informerade om att Hemsidan föreslås som officiellt kungörelseorgan för 
SSF.  
Beslut i ärendet hänskjut till punkt 21. 
 
Årsmötet hänskjuter redovisning och beslut av såväl lång- som kortsiktiga mål samt 
ekonomisk planering till punkt 22. 



7(22)  

 

§ 11  Årsmötet ajourneras. 
 
Årsmötet ajourneras och återupptar förhandlingarna under söndagen 23 april klockan 10.30. 
 
 
 
§  12 Mötesförhandlingarna återupptas 
 
 Årsmötet beslutar 
 
att  återuppta förhandlingarna söndag 23 april klockan 10.30. 
 
 
 
§  13 Godkännande av SSF-styrelsens förvaltningsberättelse 
 
 Årsmötet beslutar 
 
att godkänna förvaltningsberättelsen. 
 
 
 
§  14 Frågan om ansvarsfrihet för SSF-styrelsens förvaltning 
 
 Årsmötet beslutar 
 
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna 
att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret samt 
att fastställa resultat- och balansräkning. 
 
 
 
§ 15 Val av förbundsordförande, tillika ordförande i SSF-styrelsen för 1 år 
 
Valberedningen föreslår omval av Sven von Holst, Falun. 
 
 Årsmötet beslutar 
 
att välja Sven von Holst till förbundsordförande, samt ordförande i SSF-styrelsen för ett år. 
 
 
 
§ 16 Val av 4 ledamöter i styrelsen för 2 år. 
 
Valberedningen föreslår Pia Zätterström (omval), Rolf Alm (omval),  
Sofia Garametsos (nyval) och Marcus Ekman (nyval) . 
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 Årsmötet beslutar  
 
att välja  Pia Zätterström, Stockholm   

 Rolf Alm, Västerås   
 Sofia Garametsos, Malmö   

  Marcus Ekman, Kalmar    
 
 
    
§ 17 Val av 1 revisor och revisorssuppleant för 1 år 
 
Valberedningen föreslår Bertil Raue som revisor och Ulrika Backenskiöld som 
revisorssuppleant. 
 
 Årsmötet beslutar 
 
att som revisor välja Bertil Raue, Malmö, för ett år samt som revisorssuppleant välja 
 Ulrika Backenskiöld, Vellinge. 
 
 
 
§ 18 Val av ordförande och 4 ledamöter i valberedningen för nästkommande
  SSF-möte 
 
 Årsmötet beslutar 
 
att välja Stig-Arne Holmgren, Malmö till ordförande i valberedningen 
att  välja Birgitta Björk, Uppsala 
  Börje Jacobsson, Stockholm 
  Jonas Henrysson, Falun 
  Bengt Karlsson, Laholm 
  
 till ledamöter i valberedningen 
 
 
 
§ 19 Antagande av officiellt kungörelseorgan för SSF 
 
 Årsmötet beslutar 
 
att anta Svenska Simförbundets hemsida som officiellt kungörelseorgan, i enlighet med 

SSF-styrelsens förslag. 
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§ 20 Fastställande av årsavgift för 2007 
 
 Årsmötet beslutar 
 
att årsavgiften skall vara: 
 
 fast avgift på 500 kronor för tävlingsföreningar 
 fast avgift på 100 kronor för övriga föreningar 

rörlig avgift på 10 kr/registrerad medlem i tävlingsförening att utgå för högst 3000 
medlemmar per förening 

 
att licensavgiften för simmare, konstsimmare, simhoppare och vattenpolospelare 
 
 150 kronor (100 kronor) för barn 12 år och yngre*, ** 
 225 kronor (175 kronor) för ungdom 13-16 år*, ** 
 300 kronor (250 kronor) för 17 år och äldre*, ** 
 
 samt 
 
 150 kronor (100 kronor) för masterssimidrottare** 
 
* tillhörigheten för respektive ålderskategori bestäms av den ålder simmaren, konstsimmaren, 
simhopparen och vattenpolospelaren uppnår under debiteringsperioden. 
 
**  Licensavgiften höjdes med ytterligare 50 kronor då årsmötet 2006 beslutade om införande 
av Ny förbundstidning, se § 21, 10) Ny förbundstidning.    
 
 
 
§ 21 Beslut angående ärenden som anges i regel 117. 
 

1) Med anledning av Skånes simförbunds motion om återinförande av Efteranmälan 
vid mästerskapstävling, redovisade Jan Nordlund, SSF-styrelsens omarbetade 
förslag till ändring av regel 305.  

 
 Årsmötet beslutar 
 

att enhälligt bifalla SSF-styrelsens omarbetade förslag, enligt nedan. 
 

305    ANMÄLAN 
 

305.1 Anmälan till svenska mästerskap i simning varmed avses SM, JSM och Sum-Sim 
skall göras av förening som simmare representerar och vara SSF tillhanda senast kl 12.00 
fjortonde dagen före första tävlingsdagen. Efteranmälan får mot en avgift om 300 kr. per 
start göras intill kl 12.00 sjunde dagen före första tävlingsdagen. Anmälan efter den 
tidpunkten får inte registreras. 

 
För att anmälan skall få registreras fordras att simmarens licensnummer anges i anmälan. 
 
Anmälan skall göras med sådant anmälningsprogram som av SSF anges i inbjudan. 
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Anmälan skall vara åtföljd av uppgift om uppnådd bästa kvalificeringstid under gällande 
kvalificeringsperiod. Vid anmälan av lag kan individuellt noterade tider adderas och 
räknas som kvalificeringstid. Vid anmälan av lag till JSM och Sum-Sim är enbart lagtider 
eller individuella tider som uppnåtts av simmare som äger rätt att deltaga vid det aktuella 
mästerskapet kvalificerande. 

 
Av SSF-styrelsen fastställd anmälningsavgift skall på i inbjudan angivet sätt ha erlagts 
senast 1 vecka före första tävlingsdagen. Förening som ej erlagt avgifterna på föreskrivet 
sätt äger ej rätt att delta i mästerskapet i fråga. 
 
Regel 305.2 – 305.7 är oförändrade.  

 
 
 2) Med anledning Stockholms Simförbunds motion om anpassning av kraven på svenska 

bassänger för modern tävlingsverksamhet, redovisade Jan Nordlund, SSF-styrel-
sens omarbetade förslag till ändring av regel 303, 312 och 414.17. 

  I övrigt har årsmötet att ta ställning till föreslagna förändringar enligt ursprunglig 
motion. 

 
 Årsmötet beslutar 
 
 att enhälligt bifalla SSF-styrelsens omarbetade förslag och i övrigt Stockholms 

simförbunds motion, enligt nedan.   
 

303 TÄVLINGSBASSÄNG 
 

Svenska mästerskap i simning (SM, JSM och Sum-Sim) på 50 och 25 m-bana  ska 
arrangeras i en anläggning med minst 8 banor av 2,5 m bredd. Bassängens konstruktion 
och mått samt anordningar i övrigt ska vara enligt föreskrifterna i kapitel 4. 
 
Automatisk tidtagnings-, målbedömnings- och överväxlingsutrustning ska användas. 
 
Anläggningen ska ha tillräcklig läktarkapacitet för tävlingen i fråga och vara så utformad 
att den medger för tävlingsfunktionärerna att obehindrat arbeta runt hela bassängen.  
 
SSF styrelse kan i fråga om anläggningar som färdigställts före utgången av år 2007 
medge dispens från vad som sägs beträffande antal banor och banbredd. 
 
Svenska mästerskap i simhopp ska arrangeras i en anläggning, där hoppanordningarna är i 
överensstämmelse med föreskrifterna i kap 5, Simhopp. Anordnas svenska mästerskap i 
simhopp tillsammans med svenska mästerskap i simning ska tävlingen genomföras i 
separat hoppbassäng. 
 
Svenska mästerskap i vattenpolo ska spelas i en anläggning, som uppfyller 
bestämmelserna i kap 6, Vattenpolo. Banans mått ska vara minst 25 x 12 m och 
vattendjupet minst 1,60 m. 
 
Svenska mästerskap i konstsim ska äga rum i en anläggning enligt bestämmelserna i kap 
7, Konstsim. 
 
Svenska mästerskap i masters simning på 25 m-bana ska arrangeras i en anläggning med 
minst 6 banor av 2,0 m bredd. Bassängens konstruktion och mått samt anordningar i 
övrigt ska vara enligt föreskrifterna i kapitel 4. 
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Vattentemperaturen vid samtliga mästerskapstävlingar i tävlingsbassänger med uppvärmt 
vatten ska vara 26ºC ±1ºC. 
 
 
312 DISPENS 
 
Därest särskilda skäl föreligger kan SDF hos SSF begära att DM eller JDM ska hållas 
utanför SDF område. Likaså kan SDF hos SSF begära att vissa grenar stryks. Sådana 
framställningar ska med angivande av skälen göras senast 14 dagar före utlysning. 
 
Styrelsen i ett SDF kan medge dispens från vad som sägs i regel 303 avseende antal banor 
och banbredd när det gäller anläggningar färdigställda före utgången av år 2007. 
 
 
414 TÄVLINGSBASSÄNGEN 
 
414.1     Bassängen ska vara rätvinklig med startplats, vändningsväggar och mål tydligt 
markerade. 

 
414.2     Väggarna vid vändning och mål ska vara lodräta, parallella, släta, utan utsprång 
och ha en halkfri yta ned till ett djup av 0,80 m samt ha ett djup på minst 1,10 m under 
vattenytan samt en höjd av minst 0,30 m ovan vattenytan. 

 
414.3     Skvalprännor får finnas på tävlingsbassängens alla fyra sidor. 

 
414.4     Om skvalprännor av överrinningstyp  är installerade ska kortsidorna förses med 
vändningsbrätten, som möjliggör fastsättning av målplattor upp till 30 cm ovanför 
vattenytan. 

 
414.5     Varje bana ska ha en bredd av minst 2,5 m och ska på båda sidor till hela sin 
längd begränsas av banlinor med flöten tätt intill varandra. Det får inte vara mer än en 
lina mellan varje bana. 

 
Linorna ska ha en diameter av 0,05 – 0,15 m. De ska vara infällt fästade i väggen i höjd 
med vattenytan 
 
Linorna bör ha följande färger: 

• Två (2) GRÖNA linor för banorna 1 och 8 
• Fyra (4) BLÅ linor för banorna 2, 3, 6 och 7 
• Tre (3) GULA linor för banorna 4 och 5. 

 
Varje lina ska från vardera väggen och 5,0 m ut i bassängen ha RÖD färg. 

 
Vid 15,0 m från vardera kortväggen och i 50 m-bassänger dessutom vid 25,0 m ska på 
varje lina finnas en tydlig markering som i färg avviker från linans färg i övrigt. 

 
414.6     Markeringar ska finnas på bassängens båda långsidor 15 m från vardera 
kortväggen. 

 
414.7     Startpallarnas höjd över vattenytan får vara lägst 0,50 m och högst 0,75 m. 
Pallarnas yta ska vara minst 0,50 x 0,50 m och belagd med halkfritt material samt med en 
lutning av högst 10 grader. 

 
Startpallarna skall vara konstruerade så att simmaren vid start från pallen kan greppa om 
startpallens framkant och på sidorna. 
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414.8     Varje startpall skall vara tydligt numrerad på alla fyra sidorna, väl synligt för 
funktionärerna, med nr 1 längst till höger från startplatsen räknat. 

 
414.9     Handtag för ryggsimstart ska placeras 0,30 – 0,60 m över vattenytan, både 
horisontellt och vertikalt. De måste vara parallella med bassängväggen och får inte skjuta 
ut utanför denna. Startpallarna ska vara konstruerade så att de tillåter handgrepp på 
framsidan och sidorna. 

 
414.10     Vid ryggsimstävling ska flagglinor vara spända tvärs över tävlingsbassängen 
5,0 m från vardera kortsidan lägst 1,80 m och högst 2,50 m över vattenytan. 
 
414.11     15,0 m framför startbryggan ska en lina vara spänd tvärs över 
tävlingsbassängen mellan två stolpar på en höjd över vattenytan av minst 1,20 m. Linan 
ska vara uppfäst med en snabbutlösningsmekanism. När linan aktiverats ska den effektivt 
täcka samtliga banor. 
 
414.12     I tävlingsbassänger med uppvärmt vatten ska vattnet under tävling ha en 
temperatur av 25º -28ºC.. 
 
414.13     På tävlingsbassängens botten ska banornas mittlinjer markeras med 0,25 m 
±0,05 m breda linjer i en från bottenfärgen tydligt avvikande mörk färg. Varje sådan linje 
ska sluta 2,0 m från ändsidorna med en 1,0 m lång tvärlinje i samma färg. Ändväggarna 
ska förses med liknande mittlinjer från tävlingsbassängkanten till botten med en 0,50 m 
lång tvärlinje med centrum 0,30 m under vattenytan. Om helautomatisk tidtagnings- och 
målbedömningsutrustning används ska målplattorna ha samma linjemarkering. 
 
I 50 m-bassänger byggda efter den 1 januari 2007 ska på varje banas mittlinje placeras en 
0,5 m lång tvärlinje 15 m från vardera ändväggen 
 
414.14     Bestämmelser om konstruktion och mått för simanläggningar vid VM, utom 
VM för Masters, OS och andra FINA-tävlingar framgår av FINA Handbook, Facilities 
Rules (FINA FR 1-3) 
 
414.15     Vid nationella tävlingar ska tävlingsbassängen ha en längd av 50,0 m eller 25,0 
m. Bassängens längd får i varje bana avvika från angivet mått inom intervallet 0,00 till 
+0,03 m i varje punkt från 0,3 m över till 0,8 m under vattenytan. Bassängen ska ha sådan 
längd att den har erforderlig längd även då målgångsplattor monterats på båda 
kortsidorna. 
 
Antalet banor ska vara minst 8 med en minsta bredd av 2,50 m. Utanför bana 1 och 8 ska 
det finnas ett utrymme om minst 0,20 m. I en bassäng med startpallar ska vattendjupet på 
startsidan vara minst 1,8 m inom ett avstånd av 1,0 – 6,0 m från startväggen. Vattendjupet 
i övriga delar av bassängen ska vara minst 1,1 m. 
 
414.16     Ljusstyrkan vid startpallarna och vid vändningsväggen ska uppgå till minst 600 
lux. 
 
414.17     SSF styrelse får, utom för mästerskapstävlingar, meddela dispens från vad som 
föreskrivs i denna regel punkterna 1-13 samt 15-16 avseende banbredd och antal banor i 
bassänger av 25 m och 50 m längd. 
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 3) Proposition nr 1, Förtydligande och omformulering av begreppen för 

medlemsföreningar, regel 104.   
 
 Årsmötet beslutar 
 
 att enhälligt bifalla styrelsens proposition med ändring av regel 104, enligt nedan.   

 
104    MEDLEMSKAP I SIMFÖRBUNDET 

 
Ansökan om medlemskap i SSF, upprättad enl RS anvisningar samt åtföljd av 
föreningens stadgar och årsavgift/er, insänds till SSF, som prövar och avgör ärendet. 

 
För föreningens anslutning fordras att dess stadgar inte innebär principiella avsteg från 
RF normalstadgar för idrottsföreningar, att den erlagt årsavgift/er för det löpande 
verksamhetsåret samt att dess namn inte bedöms som olämpligt eller kan medföra 
förväxling med förening, som tidigare blivit och alltjämt är medlem i RF. 
 
SSF indelar sina medlemsföreningar i två kategorier, medlemsförening och övrig 
medlemsförening. 
 
Medlemsförening är en förening, vars syfte är att inom simidrott bedriva verksamhet 
inom något av följande områden 
 - tävlingsverksamhet, 
 - träningsverksamhet,  
eller inte endast tillfällig 
 - utbildningsverksamhet eller 
 - kursverksamhet. 
 
Övrig medlemsförening är en förening, vars hela verksamhet är av endast tillfällig eller 
säsongsmässig karaktär, t.ex. sommarsimskola. 
 
I föreningens namn får inte ingå ordet ”förbund”. 
 
För att bibehålla sitt medlemskap i SSF skall föreningen årligen före april månads utgång, 
vid äventyr av förseningsavgift om 500 kr, sända in sin verksamhetsberättelse för det 
senaste verksamhetsåret till SSF. Verksamhetsberättelsen skall innehålla minst de 
uppgifter SSF-styrelsen föreskriver. Föreningen skall dessutom före oktober månads 
utgång till SSF erlägga årsavgift/er för efterföljande år. 
 
Förening, som önskar utträde ur SSF, skall göra skriftlig anmälan härom till SSF-
styrelsen. Utan att sådan anmälan föreligger kan SSF utesluta förening, om den – oaktat 
påminnelser – under 2 år underlåter att följa vad som föreskrivs i SSF eller RF stadgar. 
 
Beträffande förenings rättigheter och skyldigheter i övrigt gentemot RF, SSF, DF och 
SDF hänvisas till 8 kap. RF stadgar. 

 
 

 3) Proposition nr 2, Förbundsmöte vartannat år samt andra smärre regeländringar, 
oberoende av huvudförslaget, regel, 106, 107, 108, 111, 113, 114, 116, 117, 123, 
124, 141 och 262. 

 
  SSF-styrelsen drar tillbaka huvudförslaget om Förbundsmöte vartannat år.  
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  Årsmötet har därmed att ta ställning till regeländringar enligt proposition nr 2, 
som är oberoende av SSF-styrelsens huvudförslag.  

 
 Årsmötet beslutar 
 
 att enhälligt bifalla styrelsens proposition, exkluderat ändringar rörande 

huvudförslaget om Förbundsmöte vartannat år, enligt nedan. 
 
106    RÖSTLÄNGD, VALBARHET 

 
Rösträtten vid SSF-möte och SDF-möte bestäms genom röstlängd som upprättas och 
fastställs av SSF-styrelsen årligen före den 15 januari samråd med SDF. Ang rösträtt vid 
SSF-möte och SDF-möte se regel 114 resp 146. 
 
Röstlängden upptar distriktsvis det antal föreningar, som enl regel 104 under föregående 
kalenderår fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter mot SSF och SDF.  
 
Till längden skall även fogas en förteckning över de vid närmast föregående års svenska 
mästerskap för seniorer, juniorer och ungdom 20 bästa föreningarna, vilka enl regel 111 
och 114 har rätt att låta sig representeras vid SSF-möte, var och en av ett ombud och 1 
röst. 
 
De 20 föreningarna utses genom poängberäkning enl regel 310. 
 
Att förening fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter innebär att föreningen erlagt 
årsavgift/er och insänt rapport enl regel 104 och RF-stadgar kap 8, §5 samt fullgjort de 
skyldigheter mot SDF, vilka bestämts på SDF-möte. 
 
Röstlängden gäller oförändrad till dess ny röstlängd erhållits. 
 
Ledamot i SSF- eller SDF-styrelse är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant.  
 
Ang tjänstemans valbarhet se RF-stadgar kap 3, §3. 

 
 

107    BESLUT, OMRÖSTNING 
 
För bifall till ändring i 1 kap Stadgar fordras beslut av ordinarie SSF-möte med minst 2/3 
av antalet avgivna röster. 
 
Beslut om upplösning av SSF fordrar minst 2/3 av antalet avgivna röster vid ordinarie 
SSF-möte två på varandra följande år. 
 
Beslut om ändring av dessa stadgar, regler och bestämmelser samt om upplösning träder i 
kraft först sedan de godkänts av RS. 
 
I fråga om besluts fattande i övrigt gäller: 
 
Omröstning sker öppet. Dock skall val ske med slutna sedlar, när röstberättigat ombud så 
begär. 
 
Vid omröstning, som ej avser val, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av 
ordföranden, därest denne är röstberättigad. Är ordförande icke röstberättigad skall lotten 
avgöra. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 
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Ordförande, styrelsens ledamöter och revisorerna äger vid mötet yttranderätt och 
förslagsrätt, men ej rösträtt, såvida vederbörande icke har fullmakt såsom ombud för 
simdistrikt eller röstberättigad förening. 
 
Ledamot av SSF-styrelsen, som tillika är ombud , äger inte deltaga i beslut vid beviljande 
av ansvarsfrihet för styrelsen, vid val av revisorer eller eljest vid avgörande av fråga, för 
vilken ledamoten som styrelsemedlem är ansvarig. 
 
Vid val med slutna sedlar får valsedel icke upptaga flera namn än det antal som skall 
väljas. 

 
 

114    FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

Vid ordinarie SSF-möte skall följande ärenden förekomma: 
 
 1.    Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd. 
 
 2.    Fråga om mötets behöriga utlysande 
 
 3.    Val av ordförande för mötet 
 
 4.    Val av sekreterare för mötet 
 
 5.    Val av 2 justerare 
 
 6.    Val av erforderligt antal rösträknare, andra än justerare 
 
 7.    SSF-styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsår 
 
 8.    SSF-styrelsens förvaltningsberättelse för senaste räkenskapsår 
 
 9.    Revisorernas berättelse för samma tid 
 
 10.  Fråga om ansvarsfrihet för SSF-styrelsens förvaltning 
 
 11.  Val av förbundsordförande, tillika ordförande i SSF-styrelsen för 1 år 
 
 12.  Val av 4 ledamöter i styrelsen för 2 år 
 
 13.  Val av 1 revisor och 1 revisorssuppleant för 1 år 
 
 14.  Val av ombud till riksidrottsmötet jämte erforderligt antal suppleanter 
 
 15.  Val av ordförande och 4 ledamöter i valberedningen för nästkommande SSF-möte 
 
 16.  Antagande av officiellt kungörelseorgan för SSF 
 
 17.  Fastställande av årsavgift/er 
 
 18.  Redovisning av såväl långsiktiga som kortsiktiga mål och ekonomisk planering 
 

19.  Behandling av ärenden vilka ingivits i den ordning som anges i regel 117 samt av 
ärenden som av SSF-styrelsen hänskjutits till mötet 
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117    FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS VID SIMFÖRBUNDS-
MÖTET 

 
Förslag till ärenden vid SSF-möte skall vara SSF-styrelsen skriftligen tillhanda senast 1 
januari. Rätt att inge förslag tillkommer SDF, förening upptagen i gällande röstlängd enl 
regel 106 samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från medlem insänds 
genom vederbörande förening med dess utlåtande. 
 
SSF:s tekniska kommittéer för simidrottsgrenarna äger rätt att inge förslag till ändringar 
eller tillägg i de regler, som omfattar resp kommittés verksamhetsområden. Sådana 
förslag skall inges på i första stycket stadgat sätt. 

 
 

3) Proposition nr 3, Sammansättning av valberedning, regel 116. 
 Efter diskussion med tillkommande nya förslag enades årsmötet om att endast ta 
 ställning till SSF-styrelsens proposition. 

 
 Årsmötet beslutar 
 
att enhälligt bifalla styrelsens proposition, enligt nedan. 

 
116    VALBEREDNING 

 
Valberedningen skall vara sammansatt av en ordförande och 4 ledamöter, samtliga valda 
vid föregående SSF-möte. Antalet ledamöter skall vara jämnt fördelade mellan könen. 
Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden. Valberedningen skall i sitt 
arbete fortlöpande följa verksamheten inom SSF. 
 
Valberedningen skall senast den 1 december skriftligen fråga dem, vilkas mandattid utgår 
vid mötets slut, om de är beredda att kandidera för den kommande mandatperioden. 
 
Senast 8 veckor före SSF-möte skall valberedningen skriftligen meddela SDF och övriga 
röstberättigade organisationer, vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur och uppmana 
dem senast 4 veckor före SSF-mötet att skriftligen till valberedningen inkomma med 
förslag till kandidater för valen enl punkterna 11-14 i föredragningslistan för SSF-mötet. 
Valberedningen äger rätt att inge egna förslag.  
 
Valberedningen skall med ledning av inkomna och egna förslag till kandidater göra upp 
ett fullständigt förslag beträffande vart och ett av valen.  
 
Detta förslag skall senast 7 dagar före SSF-mötet, samtidigt med föredragningslistan, 
skriftligen delges samtliga vid mötet röstberättigade organisationer. Förslaget skall 
åtföljas av en fullständig förteckning på de kandidater, som i övrigt nominerats.  
 
Före varje val enl punkterna 11-14 i föredragningslistan skall valberedningens ordförande 
meddela mötet valberedningens förslag.  
 
Ombuden har därefter möjlighet att föreslå ytterligare kandidater. 
Plädering får förekomma för föreslagna kandidater. 
 
Valberedningens förhandlingar är förtroliga. Dess beslut protokollförs och efter SSF-
mötet överlämnas protokollet till SSF-styrelsen.  
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4) Proposition nr 4, rörande licensiering och Rätten att tävla, regel 201 

 
 Årsmötet beslutar 
 
 att enhälligt bifalla styrelsens proposition, enligt nedan. 

 
201    RÄTT ATT TÄVLA 

 
För rätt att tävla individuellt eller i lag i simning, simhopp, konstsim, vattenpolo eller 
masters ska simmaren vara registrerad hos Svenska Simförbundet och inneha licens.  
 
Simmarens licensnummer ska anges i start- och resultatlista för tävlingen. I vattenpolo 
ska licensnumret anges i det matchprotokoll som förs enligt regel 610. 
 
Simmare som deltar trots att han eller hon inte har rätt att tävla ska diskvalificeras i 
tävlingen. 
 
I vattenpolo ska simmare som inte har rätt att tävla anses vara sådan okvalificerad spelare 
som anges i kap. 5, appendix C, moment B. 
 
Simmare som fyller högst 15 år under kalenderåret får delta i sin första tävling eller 
vattenpolomatch utan att inneha licens. 

 
 

5) Proposition nr 5, Rätt att representera svensk förening efter att ha representerat 
utländsk förening, regel 209. 
Förslag om återremiss av proposition nr 5 ställs mot SSF-styrelsens förslag.  

 
Mötesordförande Jan Ulmander fann att årsmötet biföll en återremiss av 
proposition nr 5.  
Votering begärdes. 

 
Mötesordförande Jan Ulmander fann att årsmötet genom uppräckning av röstkort 
klart stödde SSF-styrelsens proposition.    

 
 Årsmötet beslutar 
 
 att bifalla styrelsens proposition, enligt nedan. 
 

209    REPRESENTATION FÖR UTLÄNDSK FÖRENING 
 

Simidrottare, som representerat utländsk förening, får 30 dagar efter det att anmälan om 
representation inkommit till SSF och registreringsavgift enligt regel 206 inbetalats, 
representera svensk förening. Rätten att representera svensk förening upphör omedelbart 
att gälla om simidrottaren på nytt representerar utländsk förening. Ny anmälan om 
representation kan göras först sedan tidigare representationsrätt förfallit. Simidrottaren får 
under samma kalenderår representera högst två svenska föreningar. För medborgare i 
annat nordiskt land skall bestämmelserna i regel 206 andra stycket tillämpas. 
 
Vid av SSF sanktionerade mästerskapstävlingar gäller vad som sägs i reglerna 304 och 
314. 

 



18(22) 

 

 
6) Proposition nr 6 om att Sanktionerad tävling av SDF ska föras in i SSFs 

tävlingskalender och genomföras i enlighet med SSFs tävlingsbestämmelser samt 
att endast resultat vid sanktionerad tävling får föras in i SSFs tävlings-databas, 
regel 251 och 331. 

 
 Årsmötet beslutar 
 
 att bifalla styrelsens proposition, enligt nedan. 

 
251    SANKTION 

 
Förening, som vill anordna tävling, skall i god tid söka sanktion. För nationell tävling 
söks sanktion hos SDF, som avgör ärendet. Sanktion för internationell tävling söks hos 
SDF, som efter till- eller avstyrkan vidarebefordrar ärendet till SSF för avgörande. 
 
Tävling som erhållit sanktion skall föras in i SSF:s tävlingskalender. Tävlingen skall 
genomföras i enlighet med SSF:s tävlingsbestämmelser. Resultat från tävlingen skall 
föras in i SSF:s simdatabas. 
 
På dagar då SM, JSM och USM i simidrott äger rum får SDF och föreningar inte anordna 
tävling av samma art. Samma förbud gäller även för DM och JDM. 
 
 
331    ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

 
Alla rekord måste sättas i strömfritt, salt eller sött vatten. Intyg härom utfärdas i 
rekordanmälan enl regel 335. 
 
Rekord kan endast slås i tävling med en eller flera deltagare, om tävlingen är att anse som 
allmän och har erhållit sanktion enligt regel 251. 
 
Endast resultat som registrerats vid sanktionerad tävling får föras in i SSF:s simdatabas. 
 
Resultat vid tävling med tidshandikapp eller där damer och herrar deltagit i samma lopp 
kan ej godkännas. För Masters simning gäller regel 922. 
 
För att godkännas som rekord ska tiden antingen ha noterats med helautomatisk 
tidtagnings- och målbedömningsutrustning eller manuellt med 3 kontrollerade och 
godkända tidtagarur. Observera att manuell tidtagning inte längre godkänns för 
världsrekord och europarekord. 
 
Sker tidtagningen manuellt ska tiden tagas av 3 tidtagare, som utses före tävlingen och är 
godkända simfunktionärer. Tidtagaruren ska vara justerade och godkända. 
Tävlingsledaren eller annan därtill utsedd funktionär ska inspektera uren, notera tiden och 
offentligt kungöra dem enligt regel 402.7. 
 
Tider som noterats ska utskrivas i 1/100 av sekunder (2 decimaler). Den 3:e decimalen 
(tusendelar) ska inte noteras och får ej användas för att  fastställa placering. 
 
Endast vinnarens tid i ett nationellt lopp noteras som rekord. Vid ”dött lopp”, lika tid med 
hundradelar av sekunder ska samtliga, som sålunda erhållit exakt samma tid i 
resultatlistan, noteras som rekordhållare, Som ”tangerat rekord” noteras dessutom i 
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rekordlistan resultat, som uppnås av simmare i samma tävling (efterföljande heat) eller 
vid efterföljande tävlingar i samma gren, där exakt samma tid fastställts enligt ovan. 
 
I lagsimningar kan individuellt rekord sättas endast på startsträckan. Simmaren, tränaren 
eller ledaren kan begära speciell tidtagning för sitt lopp. 
 
Skulle en simmare på detta sätt fullborda sin sträcka på rekordtid, ska tiden godkännas 
som rekord eller tangerat rekord även om laget diskvalificeras senare på grund av att 
efterföljande simmare i samma lag överträtt  gällande regler. 
 
Simmare som starter i en individuell gren, kan själv, genom sin tränare eller ledare hos 
tävlingsledaren begära att speciell tidtagning ordnas, så att rekord kan godkännas på 
mellandistanserna. För att sådan mellantid ska kunna godkännas som rekord, fordras att 
simmaren  genomför hela den utlysta distansen, t ex 1500 m. 

 
 
 7)  Proposition nr 7, Nya och gemensamma JSM-åldrar för flickor och pojkar, regel 

257 B. 
  Daniel Thente stödjer SSF-styrelsens förslag om höjning av gemensam 

juniorålder för pojkar och flickor till 20 år men föreslog att höjningen ska göras i 
ett steg.  

 
  Mötesordförande Jan Ulmander framförde att årsmötet därmed har att ta ställning 

till SSF-styrelsens förslag och Daniel Thentes förslag.  
 
 Årsmötet beslutar 
 
 att avslå SSF-styrelsens proposition. 
 
 att bifalla Daniel Thentes förslag, enligt nedan. För simning träder regeln i kraft 1/1 

2007.  
 

257    UNGDOM, JUNIOR, SENIOR 
 

A.     Ungdom (texten är oförändrad) 
 
B.     Junior 
 
Junior är simmare till och med det kalenderår under vilket vederbörande fyller 
 
i simning 20 år 
 
i simhopp 18 år 
 
i konstsim 18 år 
 
i vattenpolo 19 år 
 
C. Senior (texten är oförändrad) 
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 8) Proposition nr 8, Kvalificeringsperiod inför svenska mästerskap, regel 304. 
 

 Årsmötet beslutar 
 

 att bifalla styrelsens proposition, enligt nedan. 
 

304 STARTBERÄTTIGAD 
 
Rätt att deltaga i svenska mästerskap i simidrott har varje simmare, som är medlem i 
förening ansluten till SSF och startberättigad enligt representationsbestämmelserna i 2 
kap.  
 
För rätt att starta i individuell gren i ett mästerskap i simning skall simmaren förekomma 
med en i SSF simdatabas registrerad tid som är lika med eller bättre än den av SSF-
styrelsen fastställda kvalificeringstiden för respektive gren i mästerskapet.  
 
Den således registrerade tiden skall ha uppnåtts under en period av ett år före sista 
anmälningsdagen för respektive mästerskap, dock att, om den därigenom blir längre, 
kvalificeringsperioden börjar löpa första dagen av motsvarande mästerskap föregående år. 
 
Juniorsimmare som vid kombinerad SM/JSM-tävling i försök eller semifinal uppnår tid 
som i sig kvalificerar till deltagande i semifinal eller final i SM är kvalificerad till sådan 
semifinal eller final även om simmaren under kvalificeringsperioden för mästerskapet 
inte uppnått den för grenen stipulerade kvalificeringstiden för SM 
 
Vattenpolospelare som senare än tre månader före den första finalmatchen under spelåret 
förvärvar rätt att representera ny förening i vattenpolo får inte delta i den nya föreningens 
representationslag i resterande serie-, kval- eller finalmatcher under samma spelår. 

 
 

 9) Proposition nr 9, Dubbla mästerskapspoäng för parhoppning och reglering av 
tilldelning av mästerskapspoäng vid final, semifinal och försökstävling. 

 
 Årsmötet beslutar 
 
 Att bifalla styrelsens proposition, enligt nedan. 

 
310    POÄNGBERÄKNING 
 
De 20 föreningar, som har rätt att låta sig representeras vid SSF-möte, utses genom 
poängberäkning, varvid 14, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 erhålls för de 12 bästa 
placeringarna i varje gren i USM. Erhållna poäng i JSM fördubblas (28, 22, 20, .....2) och 
erhållna poäng i SM-tävlingar tredubblas (42, 33, 30, ....3). 
 
För placeringar i lagsimning och parhoppning samt par- och lagsimning i konstsim erhålls 
dubbel poäng och i vattenpolo fyrdubbel poäng i förhållande härtill. 
 
För placeringar i SM i masters simning erhålls 7. 5 samt 3 poäng till de tre bästa 
placeringarna i varje gren och åldersklass under förutsättning att minst tre deltagare, som 
representerar minst två föreningar, startar i grenen. För placeringar i lagsimning 
fördubblas poängen. Lagpoäng erhålls endast i gren med minst två startande lag från 
minst två föreningar. 
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Simmare i finaltävling erhåller poäng enl sina placeringar. Övriga placeringar 
poängberäknas på grundval av uppnådda tider i försök eller i förekommande fall 
semifinal. Simmare, som avstår finalplats, ej fullföljer finaltävling eller diskvalificeras, t 
ex efter medicinsk kontroll, erhåller ej poäng. Samtliga efterföljande simmare flyttas 
därvid upp en placering. 
 
Simmare, som under löpande kalenderår, gått över från en förening till annan, får 
representera den nya föreningen vid samtliga av SSF sanktionerade återstående 
mästerskap. 
 
Erhåller två eller flera klubbar samma poäng avgör antalet 1:a placeringar, därefter antalet 
2:a placeringar osv. 
 
Den förening, som enligt ovan, placerats först, utses till ”Årets bästa förening”. Om två 
eller flera föreningar därvid når samma poängtal även med tillämpning av regeln i 
föregående stycke delas utmärkelsen. 

 
 

 10)  Proposition nr 10, Ny förbundstidning. 
   
 Årsmötet beslutar 
 
 att bifalla styrelsens proposition om införande av Ny förbundstidning samt generell 

höjning av licensavgiften med 50 kronor. 
 
 
 
§ 22 Redovisning av såväl lång- som kortsiktiga mål och ekonomisk planering 
 
SSF ordförande, Sven von Holst, redovisade kort- och långsiktiga mål samt ekonomisk 
planering.  
 
 
 
§ 23 Mötets avslutande 
 
Mötesordförande Jan Ulmander framförde ett tack till styrelsen för ett gediget arbete under 
det gångna året och överlämnade klubban till ordförande Sven von Holst.  
 
Sven von Holst framförde ett tack till mötesordförande Jan Ulmander och överräckte en 
blombukett.  
 
Sven von Holst tackade Karin Hellström, SSFs kansli, för ett fint arrangemang av årsmötet.  
 
Avslutningsvis tackade Sven von Holst årsmötesdeltagarna för ett givande samarbete, 
önskade alla lycka till och förklarade årsmötet 2006 avslutat.   
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Vid protokollet Justeras     
 
 
 
 
 
Lars Modin Jan Ulmander Stefan Prestinoni Eva Westman  
 
  


