
SVen..U 
Sfmf6rbundet 

Protokoll fört vid Simförbundsmötet 
den 16-17 april 2016, Sollentuna 

Mötets öppnande 

Förbundsordförande Ulla Gustavsson hälsade delegaterna varmt välkomna till 
Simförbundsmötet 2016. 

Parentation 

En tyst minut hölls för bortgångna simidrottsvänner. Särskilt uppmärksammades 
Ingvar Eriksson, Per Axel Eriksson, Åke Lindhgren, Thomas Löfgren, Bengt Saltin 
och Stefan Wiking. 

Utdelning av utmärkelser 

Medaljnämndens ordförande Ingmar Lwidström tillsammans med 
förbundsordförande förrättade utdelning av utmärkelser. 

Förtjänstmedalj i guld 
Christin Berglund 
Monica Grote 
Ann-Christine Jarl 
Carola Sjödin 

Förtjänsttecken i förgyllt silver 
Bertil Ek 

Förtjänstmedalj i silver 
Ulla Gustavsson 
Mattias Tuneskog 

lnledningsanförande 

Ulla Gustavsson sammanfattade verksamhetsåren 2014 och 2015 samt förklarade den 
formella delen av årsmötet öppnat. 

§1 
Fastställande av röstlängd för mötet 

Fullmaktsgranskning och avprickning gjordes i samband med utlämnade av 
röstkorten. 

Förbwidsmötet beslöt att fastställa röstlängden enligt avprickad lista. Då vissa 
delegater med rösträtt var försenade pga. av sent ankomna tåg justerades 
röstlängden söndag morgon i enlighet med bilaga 1. 
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§2 
Fråga om mötet år utlyst i rätt ordning och tid 

Förbundsmötet förklarades i behörig ordning utlyst. 

§3 
Val av möt:esfunktionärer 

Valberedningens förslag föredrogs av valberedningens ordförande Bertil Ek. 

a) Ordförande för mötet 
Förbundsmötet beslöt att välja Sven von Holst till ordförande för mötet och Ulla 
Gustavsson lämnade ordet och ordförandeklubban till Sven von Holst, som 
tackade för förtroendet. 

b) Sekreterare för mötet 
Förbundsmötet beslöt att välja Kenneth Magnusson till mötessekreterare. 

c) Två protokolljueterare att jämte ordföranden justera mötesprot.okollet 
Förbundsmötet beslöt att välja Henrik Cleverdal och Karin Rahm att jämte 
ordförande justera årsmötesprotokollet. 

d) Erforderligt antal rösträknare, andra än protokolljwiterare 
Förbundsmötet beslöt att välja Katarina Eckerberg Olsson och Bertil Wennberg 
till rösträknare. 

§4 
Behandling av SSF-styrelsens verksamhetsberättelser för de två senaste 

verksamhetsåren 

Förbundsdirektör Bengt Jönsson redovisade verksamhetsberättelserna och 
årsredovisningarna för verksamhetsåren 2014 och 2015. 
Ordförande för regelkommitten påpekade att kommitten under 2015 bytt ut en del 
medlemmar och att de tidigare medlemmarna inte finns omnämnda i 
verksamhetsberättelsen för 2015. 

Förbundsmötet beslöt att godkänna verksarnhetsberättelsema för 2014 och 2015 samt 
att lägga dem till handlingarna. 

§5 
Behandling av SSF-styrelsens årsredovisningar för de två senaste räkenskapsåren 

Förbundsmötet beslöt att godkänna årsredovisningarna för 2014 och 2015 samt att 
lägga dem till handlingarna. 
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§ 6 
Behandling av revisionsberättelser och lekmannarevisorernas 

granslmingsrapporter för samma tid 

Förbundets revisor Åke Pettersson redogjorde för revisorernas uttalanden i 
revisionsberättelserna för verksamhetsåren 2014 och 2015. Ombuden hade i förväg 
haft lekmannarevisorernas granskningsrapporter tillgängliga och 
lekmannarevisorerna besvarade ombudens frågor. 

Förbundsmötet beslöt att med godkännande lägga revisionsberättelserna och 
granskningsrapportema till handlingarna. 

§ 7 
Fråga om ansvarsfrihet för SSF-styrel.sens förvaltning för samma tid 

Förbundsmötet beslöt att bevilja styrelsens ledan1öter ansvarsfrihet för de gångna 
verksamhetsåren 2014 och 2015. 

§ 8 
Kandidatnominering för val 

Valberedrringen nominerade följande kandidater: 

• Val av förbundsordförande, tillika ordförande i SSF-styrelsen för två år: 
lnla Gustavsson, Stockholm omval 

• Val av fyra ledamöter i styrelsen för fyra år: 
Annika Edin, Sundsvall 
David Lega, Göteborg 
Ouister Magnusson, Eskilstuna 
Mattias Tuneskog, Växjö 

• Val av revisor och en revisorssuppleant för två år: 
Ordinarie: 
Åke Pettersson, Stockholm 
Suppleant: 
I-lans Björck, Stockholm 

• Val av lekmannarevisorer för två år: 
Paul Alfons, Malmö 
Monica Grote, Göteborg 
Bemt Porsander, Nora 
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• Val av Ansvarsn.ämnd för två år: 
Ordförande: 
Maria Ceder, Mölndal 
V ordförande: 
Jörgen Hemby, Malmö 
Ledamöter: 
Kent Hamberg, Ängelholm 
Ouistina Hancock Bruhn, Stockholm 
Robert Hernadi, Stockholm 

Mötets ombud nominerade följande kandidater: 

omval 

omval 

nyval 
nyval 
nyval 

• Val av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen för nästkonunande SSF
möte: 

Ordförande: 
Bertil Ek, Arlöv 
Ledamöter: 
Börje Jacobsson, Ekerö 
lngmar Lundström, Göteborg 
Lena Andersson Stenquist, Oxie 
Christin Berglund, Jönköping 
Linn Bexelius, Boden 

Mötet beslöt att avsluta kandidatnomineringen. 

§9 

omval 

omval 
omval 
omval 
omval 
nyval 

Behandling av ärenden vilka ingivits i den ordning som anges i regel 108 samt 
ärenden som SSF-styrelsen hänskjutit till mötet. 

Propositioner 

Styrelsen hade till mötet inlämnat fem propositioner. 

Proposition 2016/1 Ändring av stadgar§ 102 Medlemskap i andra organisationer 

1.fötet beslöt enhälligt att godkänna styrelsens proposition om ändringar i stadgan 
avseende "Medlemskap i andra organisationer" enligt bilaga 2. 

Proposition 2016/2 Ändring av stadgan § 120 Tidpnnkt, sammasättning och 
beslutförhet samt § 113 Omröstning 

Mötet beslöt enhälligt att godkänna styrelsens proposition om ändringar i stadgan 
gällande "Tidpunkt, sammasättning och beslutförhet" och "Omröstning" enligt 
bilaga 3. 
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Proposition 2016/3 Ändring av stadgan§ 180 RK:s uppgifter 

Mötet beslöt enhälligt att godkänna styrelsens proposition om ändringar i stadgan 
avseende "RK:s uppgifter" enligt bilaga 4. 

Proposition 2016/4 Ändring av stadgan § 153 SDF:s obligatoriska uppgifter och § 
164 SDF-styrelsens åligganden samt ändring av "Normalstadgar för 
Simdistriktsförbund (SDF>" 

Utöver styrelsens yrkande på bifall till propositionen lämnade Barbro Olsson in ett 
ändringsyrkande. Ordförande ställde styrelsens yrkande mot Barbro Olssons 
yrkande. Styrelsens yrkande erhöll 30 röster och Barbro Olssons yrkande 24 röster. 
Därefter ställdes styrelsens yrkande mot avslag där styrelsens yrkande fick 32 röster 
mot avslag 9 röster. Styrelsens yrkande fick därmed mer än 2/3 majoritet vilket krävs 
för stadgeändring. 

Mötet beslöt att godkänna styrel5€!'1S proposition enligt bilaga 5. 

Proposition 2016/5 Integrering av parasimning i Svenska Simförbundet 

Mötet beslöt enhälligt att godkänna styrelsens proposition avseende "Integrering av 
parasimning i Svenska Simförbundet". 

Motioner 

Motion 2016/1 SK Ägir: Angående kvaltider till Sum-Sim (SOm) 

Mötet beslöt att med styrelsens yttrande ska motionen anses vara besvarad. 

Motion 201612 Mölndals ASS m.fl: Kunskapsvalidering för att öka antalet 
utbildade b'änare 

Styrelsen har i sitt yttrande yrkat avslag på motionen och Ingela Qvirist yrkar bifall. 
Vid omröstning erhåller styrelsens yrkande 37 röster och Ingela Qvirists yrkande 15 
röster. 

Mötet beslöt avslå motionen. 

Motion 2016/3 Skåne Simförbund: Stadgeändring gällande periodisering av SSF· 
möte 

Styrelsen har i sitt yttrande yrkat avslag på motionen och Barbro Olsson yrkar bifall. 
Vi omröstning erhåller styrelsens yrkande 41 röster och Barbro Olssons yrkande 12 
röster. 

Mötet beslöt avslå motionen. 
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§10 
V al av förbwtdsordförande, tillika ordförande i SSF-styrelsen för två år 

FörbWldsmötet beslöt att välja Ulla Gustavsson till förblllldsordförande, samt 
ordförande i SSF-styrelsen för två år. 

§11 
Val av fyra ledamöter i styrelsen för fyra år samt fyllnadsval 

Förbundsmötet beslöt att välja Annika Edin, David Lega,. Christer Magnusson och 
Mattias Tuneskog till ledamöter i styrelsen för fyra år. 

§U 
Val av en revisor och en revisorssuppleant för två år 

Förbundsmötet beslöt att välja som revisor Åke Pettersson för två år samt som 
revisorssuppleant välja Hans Björck för två år. 

§13 
V al av lekmannarevisorer tör två år 

Förbundsmötet beslöt att välja som lekmannarevisorer Paul Alfons, Monica Grote 
och Bemt Porsander för två år. 

§15 
V al av ordförande, vice ordförande och tre ledamöter i ansvarsnämnden för två år 

Förbundsmötet beslöt att välja Maria Ceder till ordförande, Jörgen Hemby till vice 
ordförande samt Kent Hamberg, Christina Hancoch Bruhn och Robert Hemadi till 
ledamöter i ansvarsnämnden för två år. 

§16 
V al av ordförande och fyra ledamöter i valberedningen för nästkommande SSF· 

möte 

Till de två platserna för kvinnor i valberedningen fanns tre nominerade och efter 
acklamation fann ordförande att Christin Berglund och Lena Andersson Stenqvist 
hade stöISt stöd bland ombuden. 

Förbundsmötet beslöt att välja Bertil Ek till ordförande samt Lena Andersson 
Stenquist, Christin Berglund, Bötje Jacobsson och Ingmar Lundström till ledamöter i 
valberedningen för nästkommande SSF-möte. 

Sidan6av 14 



s-.1111 
Simfiirbundet 

Protokoll fört vid Simförbundsmötet 
den 16-17 april 2016, Sollentuna 

§ 17 
Antagande av officiellt kungörelseorgan för SSF 

Förbundsmötet beslöt att anta Svenska Simförbundets hemsida 
www.syensksimidrott.se .som officiellt kungörelseorgan, i enlighet med 
förbundsstyrelsens förslag. 

§18 
Fastställande av årsavgift för 2017 - 2018 

Förbundsstyrelsen föreslår oförändrade årsavgifter för 2017 - 2018. 

FörbWldsmötet beslöt att årsavgiften 2017 - 2018 skall vara oförändrad: 
fast avgift på 500 kronor för aktiv medlemsförening 
fast avgift på 100 kronor för annan medlemsförening 
rörlig avgift på 10 kr/registrerad medlem i aktiv medlemsförening att utgå för 
högst 3000 medlemmar per förening 

Förbundsmötet beslöt att avgift för tävlingslicens 2017 - 2018 skall vara oförändrad: 
150 kronor för barn 12 år och yngre 
225 kronor för ungdom 13-16 år 
300 kronor för 17 år och äldre 
300 kronor för masterssimidrottare 

§19 
Redovisning av såväl kort- som .Iån.gsi.ktiga mål och ekonomisk planering 

Förbundsdirektör, Bengt Jönsson, redovisade såväl kort- som långsiktiga mål och 
ekonomisk planering. 

§20 
Mötets avslutande 

Mötesordförande Sven von Holst tackade för ett väl genomfört möte och förklarade 
mötet avslutat. 

Förbundsordförande Ulla Gustavsson framförde ett tack till kansliet för ett 
välarrangerat möte. Hon tackade även mötesordföranden Sven von Holst. 

Under helgen avtackades Susanne Brokop efter ett långvarigt styrelsearbete i 
Simförbundet. Susanne kommer att fortsätta i en annan roll inom förbundet. 

Lekmannarevisorn Ingela Hyddmark har avstått omval och Simförbundet tackade 
för ett väl utfört uppdrag. Ett tack gick också till avgående styrelseledamoten Anna-
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Karin Lindqvist, som inte fanns på plats, och som slutar sitt uppdrag vid årets 
fl:irbundsmöte. 

Vid protokollet Mötesordförande Justeras 

Kenneth Magnusson Sven von Holst Henn'k Cleverdal KarinRahm 

Sidan 8 av 14 



SYenlllla 
S4mfllrbundat 

Protokoll fört vid Simförbundsmötet 
den 16-17 april 2016, Sollentuna 

BILAGA 1 
Organisation 
Mellannorrlands Simförbund 
Härnösands Simsällskap 
Njurunda Simsällskap 
Sundsvalls Simsällskap 
Tl.mrå Simklubb 
Mellansvenska Simförbundet 
Eskilatu:na Simklubb 
Falu Simsällskap 
Falu 5imsälls1cap 
Upsala Sirnsällskap 
Upsala Simsällskap 
Västerås Siznsällskap 
Våsh?rås Simsällskap 
Örebro 5.imallians 
Norrlands Simförbund 
Bodens SK Simklubb 
SkellefteåSilnsällskap 
Skåne Simförbund 
Helsingborgs Simsällskap 
He.laingborgs Simsällskap 
Malmö I<appsimningsklaubb 
Stockholm Simförbund 
Järfälla Simsällskap 

SI<Neptun 
Spårvägen Simförening 
Spårvägen Simförening 
Stockholmspolisens IF Simförening 
Södertälje Simsällskap 
Södertörns Simsällskap 
Södertörns Simsällskap 
Tureberss Sim klubb 
Väsby Simsällskap 
Västsvenska Simförbundet 
Kungsbacka Simsällskap 
Mölndals Allmänna Simsällskap 
Simklubben Elfsborg 

östsvenska Simförbundet 
Jöi:lköp:i:ngs Simsällskap 
Linköpings Allmänna Simsällskap 
Norrköpings Kappsimningsklubb 
SUMMA 
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Namn 

Teresia Krohn 
Birgitta Westerlind 
Maria Lundblom 
Linus Westerberg 
Benny Odell 
Sten Ekman 
Helena Mäkano Lindgren 
Anna Svärd 
Bo Andersson 
Dan Andersen 
Jan Olsson 
I<ristina J aros Ål>eTg 
GöranTitus 
Anders Brännström 
Linn Bexelius 
Petter Mikaelsson 

Barbro Olsson 
Henrik Cleverdal 
Helena Åberg 
Robert Johnsson 
Lars Reuterskiöld 
Johan Östrand 
Anders Berlin 
Ensio Andersson 
Stefan Lönngren 
Claes Eriksson 
Andreas Jonerholm 
Göran Barthelsson 
Björn Reinholdz 
Bert-Ola Eriksson 
Andreas Luiga 

KarinRahm 
Pel:b!r Sfken 
lngela Qvinst 
Carina Askengren 
Katarina Eckerberg-Olsson 
Christin Berglund 
Bertil Wennberg 
Mats Sjöstrand 

Röster 

2 
2 
2 
1 

l 
2 
1 
1 

I 

1 
1 
1 
2 

1 
1 
2 
1 

1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
J 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 

58 
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Protokoll fört vid Simförbundsmötet 
den 16-17 april 2016, Sollentuna 

102 Medlemskap i mdra organisationer 
SSF är genom medlemskap knutet till följande organisationer 

Sveriges Rfksidrottsförbund (RF) 
- Internationella simförbundet (FINA, Federation Internationale de Natation) 
- Europeiska sim.förbundet (LEN, Ugue Buropeenne de Ni!tation) 
- Nordiska sim förbundet (NSF) 
- Sveriges Olympiska kommitte (SOK) 
- SISU Idrottsutbildarna (SISU). 

SSF och dess medlemmar är förplil'iigade att följa FINA:s och LEN;s stadgar, regler och 
beslut. Härvid gäller särskilt att SSF:s stadgar och regler inte får vara i strid med FINA:s eller 
LEN:s motsvarande och. om så skulle VilTll, gäller FINA:s eller LEN:s stadgar och regler 
.framför SSF:s. 

Utöver vad som föreskrivs i dessa stadgar och bestämmelser gäller även I tillämpliga delar 
RF:s stadgar. 

Sidan l O av 14 



Sllensk11 
Simf&bundet 

BILAGA 3 

Protokoll fört vid Simförbundsmötet 
den 16-17 april 2016, Sollentuna 

120 Tidpunkt, sammansättning och beslutförhet 

SSF-möte ska hållas vartannat år under april månad på tid och ort som SSF-styrelsen 
beslutar. SSF-möte får inte äga rum när riksidrottsmöte pågår. 

SSF-mötet består av ombud utsedda av de aktiva medlemsföreningar som är upptagna i 
röstlängden för det år SSF-mötet äger rum samt av varje SDF. Varje sådan förening och varje 
SDF har en röst. Förening som under något av de två föregående åren erhållit 
mästerskapspoäng vid senior-SM har därutöver ytterligare en röst. 

Föreningar och SDF får sända ett ombud för varje röst men kan låta ett ombud representera 
mer än en röst. Ombud får dock representera endast en förening eller ett SDF samt får inte 
vara ledamot av SSF-styrelsen. 

Ombud ska för att få utöva rösträtten ge in fullmakt wtdertecknad av ordföranden eller 
sekreteraren i den förening eller det SDF, som ombudet representerar. 

SSF-mötet är beslutmässigt med det antal ombud, som deltar i mötets beslut. 

113 Omröstning 

Vid SSF-möte och SOP-möte sker omröstning öppet. 

När röstberättigat ombud begär det ska val ske med slutna sedlar. 

Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden om denne är röstberättigad. I 
annat Ia!L samt vid samtliga val, ska lotten avgöra. 

Vid val med slutna sedlar får valsedel inte uppta fler namn än det antal som ska väljas. 

Vid SSF-möte har styrelseordförande och styrelseledamöter samt revisorer yttrande- och 
förslagsrätt, men inte rösträtt. 

Vid SDF-möte har styrelseoxdförande och styrelseledamöter samt revisorer yttrande- och 
förslagsrätt, men inte rösträtt, såvida inte vederbörande har fullmakt som ombud för 
röstberättigad organisation. 

Person som avses i föregående stycke och som är ombud får inte delta i beslut vid beviljande 
av ansvarsfrihet, vid val av revisor eller vid avgörande av fråga för vilken vederbörande är 
ansvarig i styrelsen. 
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180 RK:s uppgifter 
RK har följallde uppgifter: 

1. Bevaka förändringar i de internationella tävlingsbestämmelsema. 
2. Avge yttranden till SSF-styrelsen beträffande förslag till ändringar i de nationella 

eller internationella tävlingsbestämmelsema. 
3. Besluta om förändringar i de nationella tävlingsbestämmelsema. 
4. Ansvara för att gällande tävlingsbestänunelser finns publicerade i SSF:s officiella 

kungörelseorgan. 
5. Besluta i fråga om protest som enligt regel 229 överklagats från eller överlämnats av 

SDF eller, i fråga om protest avseende förhållande vid tävling för vilken SSF 
ansvarar, överklagats eller hänskjutits till RK. 

6. Utse ledande funktionärer/domare vid simidrotten simnings nationella mästerskap 
och andra viktigare tävlingar i landet. 

7. Till FINA och LEN, efter godkännande av SSF, nominera funktionärer/domare till 
simidrotten simnings internationella mästerskap. 

8. Ansvara för att utbildning finns tillgänglig för flmktionärer/domare i simidrotten 
sinmings mästerskaps- och tävlingsbestämmelser. 

Ansvarig för respektive simidrott samt masters, utom avseende sirnidrotten simning, 
har följande uppgifter: 

Utse ledande funktionärer/domare vid nationella mäsh!rskap och andra viktigare 
tävlingar i landet. 
Till FrNA och LEN, efter godkännande av SSF, nominera funktionärer/domare 
till internationella mästerskap. 
Ansvara för att utbildning finns tillgänglig för funktionärer/domare i 
mästerskaps· och tävlingsbestämmelser. 
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BILAGAS 

153 SDF:s obligatoriska uppgifter 

SDF har inom sitt verksamhetsområde följande obligatoriska grunduppgifteT 
verka för simidrottens utveckling 
verka för att av S.SF centralt beslutade åtgärder genomförs 
initiera och genomföra utbildning 
främja utvecklingen av samtliga S.SF:s ansvarsområden och discipliner 
samordna tävlingsverksamheten och besluta om sanktion för tävlingar 
ansvara för utbildning och godkännande av funktionärer 
främja en effektiv kontaktverksarnhet med det regionala och lokala samhället. 

164 SDF-styrelsens åligganden 

Det åligger SDF-styrelsen att: 
l. verkställa SDF-mötets beslut och bereda ärenden,. som ska föreläggas SDF-mötet 
2. verka för att av SSF beslutade åtgärder genomföTs i SDF 
3. förvalta och ansvara för SDF:s medel 
4. hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och främja 

utvecklingen inom SSF:s ansvaTsområden och simidrotter i SDF 
5. ansvara för att tävlingar enligt RF:s och SSF:s bestämmande genomförs 
6. initiera och genomföra utbildning i SDF 
7. samordna tävlingsverksamheten och besluta om sanktion för tävlingar i SDF 
8. ansvara för utbildning och godkännande av funktionärer i SDF 
9. främja effektiv kontaktverksamhet med det regionala och lokala samhället och med 

berörda SDF och SISU-distrikt 
10. ge S.SF-styrelsen fortlöpande information om verksamheten j SDF och i övrigt gå SSF 

tillhanda med upplysningar och yttranden 
11. godkänna distriktsrekord 
12. redovisa lång- och kortsiktiga mål samt ekonomisk planering inför SDF-mötet. 

Normalstadgar för Simdistriktsförbund (SDF) 

1Kap Allmänna bestämmelser 

1 § Simdistriktsförbundet 

.... -.(SDF)-.... är en del av Svenska Simfö:rbundets (S.SF) regionala organisation . 

...... (SDF) ..... har inom sitt verksamhetsområde ansvar för simidrottens utveckling och ska 
handha simidrottens gentensanuna angelägenheter inom distriktet j enlighet med SSF:s 
ändamål . 

.... .. (SDF) ..... har inom sitt verksamhetsområde följande obligatoriska grunduppgifter: 

verka för att av s.sF centralt beslutade åtgärder genomförs 
initiera och genomföra utbildning 
främja utvecklingen av samtliga SSF:s ansvarsområden och discipliner 
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Svensk11 
Simförbundet 

Protokoll fört vid Simförbundsmötet 
den 16-17 april 2016, Sollentuna 

samordna tävlingsverksamheten och besluta om sanktion för tävlingar 
ansvara för utbildning och godkännande av funktionärer 
främja en effektiv kontaktverksamhet med det regionala och lokala samhället. 

3 Kap Styrelsen 

5 § Styrelsens åligganden 

Det åligger styrelsen att: 

1. verkställa SDF-mötets beslut och bereda ärenden, som ska föreläggas SDF-mötet 

2. verka för att av SSF beslutade åtgärder genomförs i distriktet 

3. förvalta och ansvara för SDF:s medel 

4. hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna föreningarna och främja 
utvecklingen inom SSF:s ansvarsområden och discipliner i distril'iet 

5. ansvara för att tävlingar enligt Riksidrottsförbundet och SSF bestämmande genomförs 

6. initiera och genomföra utbildning i distriktet 

7. samordna tävlingsverksarnheten och besluta om sanktion för tävlingar i distriktet 

8. ansvara för utbildning och godkännande av funktionärer i distriktet 

9. främja effekth• kontaktverksamhet med det regionala och lokala samhället och med 
berörda Distrilctsföxbund och SISU-distrikt 

10. ge SSF-styrelsen fortlöpande information om verksamheten i distriktet och i övrigt gå 
SSF tillhanda med upplysningar och yttranden 

11. godkänna distriktsrekord 

12. redovisa lång- och kortsiktiga mål samt ekonomisk planering inför SDF-mötet. 
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