
Motion till Juniordykarnas årsmöte 2017 

Från Christian Ernest 

Motion för ändring av föreningens namn 

Jag tycker att föreningens namn, Dykarklubben Juniordykarna, är opassande för 
föreningen, då det dels ur två synvinklar dåligt beskriver föreningens verksamhet och 
dels är exkluderande.

Enligt föreningens stadgar 1 kap. 1 § är föreningens ändamål: 
”Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med 
”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar, se 
bilaga 1), med särskild inriktning att: Bedriva fridykning, avancerad fridykning och 
snorkling i pool, sjö och hav. Utbilda säkra fridykare: Fridykningens 
grundförutsättning är att alla dyk skall vara säkra och säkerhetstänkande genomsyrar 
all vår verksamhet. Anpassa träning och säkerhet till individer: Alla kan dyka, men 
har olika förutsättningar, detta gör att fridykning kan se olika ut för olika individer 
Föreningen ska bedriva följande idrotter: Fridykning i pool, sjö och hav Föreningen 
ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.” 

Enligt föreningens stadgar 2 kap. 1 § angående medlemskap: 
”Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas 
medlemskap.” 

Svenska wikipedia förklarar att junioridrott syftar till idrottare som i ålder ännu inte 
uppnått åldern för senioridrott, men är äldre än ungdomsidrottare. Inte någonstans står 
det i föreningens stadgar att endast verksamhet för juniorer ska bedrivas eller att 
endast juniorer kan bli medlemmar i föreningen. ”Junior-” i föreningens namn 
beskriver därför i dagsläget dåligt den verksamhet som föreningen bedriver. Detta 
innebär en otydlighet för alla som inte redan är medlemmar i föreningen. 

Vidare beskriver ”-dykarna” i föreningens namn ej heller på ett tillfredställande sätt 
den verksamhet som bedrivs. Föreningens ändamål enligt stadgarna är att bedriva 
fridykning. Därför innebär även denna del av namnet en otydlighet för alla som inte 
redan är medlemmar i föreningen. En renodlad fridykningsklubb är ganska unikt i 
Sverige och det borde poängteras i föreningens namn.  

Slutligen antyder ”Junior-” i föreningens namn att alla är inte välkomna. Enligt 
Riksidrottsförbundets stadgar ska idrottens värdegrund värna om allas rätt att vara 
med: 
” Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina 
förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, 



kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i 
föreningsdriven idrottsverksamhet.” 

Detta känns ej förenligt med ett namn på föreningen som exkluderar barn, ungdomar, 
seniorer och veteraner. 

Jag motionerar därför om att: 

1. Föreningen byter namn. 

2. Föreningens nya namn blir Göteborgs Fridykarklubb. 

Namnet Göteborgs Fridykarklubb är ett namn som tydligt signalerar vilken idrott 
föreningen bedriver, som ej exkluderar människor med avseende på ålder och som 
talar om var föreningen bedriver sin verksamhet. 

Tack för ordet! 

Christian Ernest


