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7 mars 2022 

Kallelse till Simförbundsmöte 2022 

Simförbundsmötet är Svenska Simförbundets högsta beslutande organ. Genom att aktivt delta 

i Simförbundsmötet har ni möjlighet att vara delaktiga i Svensk Simidrotts utveckling. Programmet 

vid Simförbundsmötet är till största delen bestämt i stadgarna.  
 

De motioner som kommer att behandlas är de som var Svenska Simförbundet tillhanda den 1 

januari 2022. 

 

Mötesarrangemang 
Vi kommer att arrangera detta Simförbundsmöte som en hybrid, med möjlighet att delta och rösta både 

fysiskt som digitalt. Oavsett om du avser delta digitalt eller fysiskt måste du anmäla dig via 

anmälningslänken på nästa sida, senast den 21 mars.  

 

När   Lördag & söndag den 23-24 april 
 

Plats  Radisson Blu Hotel Uppsala, Se karta här 
 

Prel. Program Lördag 23/4: 

11.00 - 12.00  Registrering  

                             (Registrering för digitalt deltagande kommer kunna ske tom. 12.45) 

  12.00 - 13.00 Lunch för deltagande på Radisson Blu Hotel  

  13.00  Simförbundsmötet öppnas 

  14.00 - 17.00 Möte enligt föredragningslista 
  

  19.00  Middag för deltagande på Radisson Blu Hotel 

 

  Söndag 24/4: 

  09.00 - 12.00 Simförbundsmötet återupptas 

  12.00 - 13.00 Lunch för deltagande på Radisson Blu Hotel  

 

Kostnad Fysiskt deltagande – 1.200 kr. I avgiften ingår alla måltider inom ramen för programmet.  

  Digitalt deltagande – debiteras ingen avgift.  

 
 

https://www.google.com/maps/place/Radisson+Blu+Hotel,+Uppsala/@59.8592409,17.6479295,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0xab1f329dfdef9da7!5m2!4m1!1i2!8m2!3d59.8592409!4d17.6479295


  
 

 

Boende  Erbjuds på Radisson Blu Uppsala   

  Enkelrum – 990kr/natt 

  Önskas dubbelrum – kontakta utbildning@svensksimidrott.se  
 

Resor  Resor bokas och bekostas av respektive förening/distrikt 
 

Röstlängd Svenska Simförbundsmötet består av ombud utsedda av de aktiva röstberättigade 

medlemsföreningar som är upptagna i röstlängden för det år Svenska Simförbundsmötet 

äger rum samt av varje Specialdistriktsförbund (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. 
 

Fullmakt Ombud ska för att få utöva rösträtten bifoga fullmakt, undertecknad av ordföranden och 

sekreteraren i den förening eller det SDF, som ombudet representerar.  

Fullmakt för digitalt medverkande ombud ska sändas till utbildning@svensksimidrott.se 

senast den 21 april.  
 

Anmälan Sista anmälningsdag är måndagen den 21 mars. Klicka här för anmälan.  

Samtliga som avser att delta under Simförbundsmötet ska anmäla sig via ovan länk, oavsett 

om du är ombud eller ej.  
 

Vid frågor Kontakta utbildning@svensksimidrott.se   

 

 

Varmt välkomna! 
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