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1. Medlemmar,   styrelse   och  
förtroendevalda  
 

1.1   Medlemmar   2019  

Vid   årsskiftet   2019/2020   var   antalet   medlemmar   i   SSF   589   st.   varav   3   st.   hedersmedlemmar.   Vid  
motsvarande   tid   2018/2019   var   medlemsantalet   631   st.   Hedersmedlemmarna   är   Rabbe   Sjöberg,   Ebbe  
Johansson   och   Örjan   Håkansson.  

Av   medlemmarna   var   257   familjemedlemmar.   Fyra   grottföreningar   var   medlemmar;   Stockholms  
grottklubb,   Jämtlands   grottförening,   Finlands   grottförening   och   JF   Äventyr.   Dessutom   var   Tärna  
Fjällturer   medlem.   

Från   och   med   2009   kan   man   betala   medlemsavgift   i   NGF   till   SSF,   och   NGF   medlemmar   kan   göra   på  
motsvarande   sätt   för   att   bli   medlemmar   i   SSF.   25   SSF-medlemmar   utnyttjade   denna   möjlighet   2019   och   6  
NGF-medlemmar   betalade   på   samma   sätt   sin   medlemsavgift   i   SSF.  

1.2   Styrelse   2019  
Under   året   har   styrelsen   haft   följande   sammansättning:  

Johannes   Lundberg,   ordförande  

Daniel   Lundh,   vice   ordförande  

Ola   Löfquist,   sekreterare  



Ulla   Pettersson,   kassör  

Marco   Kupiainen,   ledamot  

Stefan   Barth,   ledamot  

Emma   Lundh,   ledamot  

För   snabb   hantering   av   ärenden   har   ordförande,   vice   ordförande,   sekreterare   och   kassör   utgjort   ett  
Arbetsutskott.  

1.3   Valberedning   2019  
Valberedningen   bestod   av   Kristian   Lyberg   och   Torbjörn   Djuvfeldt.  

1.4   Revisorer   2019  

Lina   Lindén   och   Mark   Dougherty   har   varit   ordinarie   revisorer.   Posten   som   revisorssuppleant   har   varit  
vakant.  

Övriga   förtroendevalda   under   verksamhetsåret   2019   framgår   under   kapitel   4.  

2. Årsmöten   och   styrelsemöten   2019  
 

Årsmötet   hölls   2019   i   Västerbotten,   i   Mobackens   camping   strax   utanför   Skellefteå.   Årsmötesträffen   var  
som   vanligt   Kristi   Himmelsfärdshelgen.   23   medlemmar   deltog   på   årsmötet   varav   2   var   barn.  
Årsmötesförhandlingarna   genomfördes   31   maj.  

I   samband   med   årsmötet   gjordes   utflykter   bland   annat   till   gruvan   i   Varuträsk,   Fiskmålarens   grotta,  
Renströmsgruvan,   Lobergsgrottan   och   Trollkyrkan,   

Styrelsen   har   sammanträtt   4   gånger   under   verksamhetsåret.   Konstituerande   mötet   hölls   i   Mobacken,   ett  
möte   hölls   vid   Naturhistoriska   riksmuseet,   och   två   genom   webmötesteknik.   Därutöver   har   styrelsen   haft  
överläggningar   per   e-post.  



3. Utflykter,   träffar   och   andra  
grottaktiviteter  
 

Nedan   redogörs   endast   för   sådana   aktiviteter   som   SSF   har   anordnat.   Utöver   detta   har   enskilda  
medlemmar   och   klubbar   genomfört   en   rad   olika   aktiviteter.  

3.1   Lummelunda   2019  
Årets   Lummelundavecka   hölls   24   -   28   juni   och   besöktes   av   ett   35-tal   personer,   varav   en   från   Nya   Zeeland  
och   en   från   Frankrike.   Diverse   aktiviteter   ägde   rum   –   länspumpning   av   Inre   Sjön,   grävning   i   Finska  
gruvan,   påbörjad   omkartering   av   aktiva   och   fossila   systemet   med   DistoX,   och   introduktionsutbildning   för  
nya.   Dykarna   gjorde   två   dyk   in   till   Trespegelsalen,   och   hittade   en   fortsättning   av   grottan,   ca   60   meter   nya  
gångar,   med   en   fortsättande   dykpassage.   Under   hela   2019   har   utforskningen   av   sifonerna   i   område   A   i  
Kanalen   fortsatt,   och   Länsstyrelsen   har   även   beviljat   fortsatta   undersökningar   av   alla   delar   av   Kanalen  
fram   till   slutet   av   2022.   Rapport   från   Lummelundaveckan   och   utforskningen   av   Kanalen   har   insänts   till  
Länsstyrelsen   Gotland.  

Ansvariga   för   veckan   var   Stefan   Barth   och   Ulla   Pettersson.  

3.2   Fjällmötet   2019  
Fjällmötet   2019   genomfördes   28   juli   -   3   augusti   i   området   mellan   Pieskehaure   och   Sulitelma.   Några  
mindre   nyfynd   gjordes   i   samband   med   vandringarna   till   och   från   mötet.  

3.3   Geologins   dag   2019  
Stockholms   Grottklubb   genomförde   en   välbesökt   guidning   i   Klövbergsgrottan.  

4. Arbetsgrupper   (sektioner   och  
kommittéer)  
 

SSF   har   ett   antal   arbetsgrupper   (för   närvarande   11)   i   form   av   kommittéer   eller   sektioner   som   ska   förenkla  
arbetet   i   styrelsen   och   i   föreningen   i   stort.   De   har   alla   olika   mål   och   syfte.   Varje   arbetsgrupp   ska   fungera  



någorlunda   självständigt   och   arbeta   för   sitt   verksamhetsområde.   Grupperna   består   av   intresserade  
medlemmar,   en   huvudansvarig   samt   en   kontaktperson   ur   styrelsen   som   företrädare   för   gruppen.  

4.1   Dyksektionen   2019   
Sektionen   hade   under   året   49   medlemmar.     SSF:s   dyksektion   har   som   mål   och   syfte   att   sammanföra  
personer   med   intresse   för   grottdykning.   Dyksektionen   har   i   år   genomfört   aktiviteter   i   Lummelunda   och  
Bjurälven.  

Styrelsens   kontaktperson   är   Stefan   Barth,   huvudansvarig   är   Kristian   Lyberg.  

4.2   Gruvsektionen   2019  
Sektionen   hade   under   året   95   medlemmar.     Inga   aktiviteter   har   rapporterats   från   sektionen   under   2019.  

Styrelsens   kontaktperson   är   Daniel   Lundh,   huvudansvarig   är   vakant.  

4.3   Vertikala   sektionen   2019  
Sektionen   hade   under   året   84   medlemmar.   SSF:s   vertikala   sektion   har   som   mål   och   syfte   att   arbeta   för  
förbättrad   säkerhet,   tillgänglighet   och   kunskap   om   grottor   (och   gruvor)   med   vertikala   schakt   samt   att  
sammanföra   personer   intresserade   av   denna   grottyp.  

Sektionen   har   under   året   genomfört   klätterhelg   i   Hofors   25   september   samt   två   SRT1-utbildningar.  
Medlemmar   ur   sektionen   har   deltagit   i   grotträddningsövningar   i   Sverige,   Norge   och   Bulgarien.  

Styrelsens   kontaktperson   är   Torbjörn   Djuvfeldt,   huvudansvarig   är   Lina   Lindén.  

4.4   Fjällkommittén   2019  
För   årets   aktiviteter   se   punkt   3.2.   Till   fjällkommittén   hör   även   fjällinventeringen   som   haft   Rune  
Magnusson   som   ansvarig.  

Huvudansvarig   är   Lina   Lindén   och   Erik   Pott.  

 

 

 



4.5   Gotlandskommittén   2019  

Gotlandskommitténs   främsta   mål   och   syfte   är   att   skapa   kontinuitet   och   stadga   kring   arbetet   med  
Lummelundaveckorna,   se   punkt   3.1.  

Styrelsens   kontaktperson   och   huvudansvarig   är   Stefan   Barth.  

 

4.6   Grottkatalogkommittén  
Detta   ansvarsområde   innefattar   hantering   av   grottblanketter   och   förbundets   grottdatabas.   Grottdatabasen  
har   länge   varit   en   kärnverksamhet   i   SSF:s   verksamhet   och   den   fortsätter   löpande   att   utökas   och  
uppdateras.  

Eftersom   antalet   inkomna   grottblanketter   sjunker   så   är   nästa   planerade   steg   i   utvecklingen   att   ta   fram   en  
webbaserad   funktion   för   att   skicka   in   grottuppgifter.  

Styrelsens   kontaktperson   är   vakant,   huvudansvarig   är   Hans   Beskow.  

4.7   Grotträddningskommittén   2019  
Huvudaktiviteten   för   grotträddningsgruppen   var   den   återkommande   övningen   med   Fjällräddning/Polis.  
Övningen   hölls   16-18   augusti,   i   och   omkring   Östra   Jordbäcksgrottan,   i   takterna   av   Hemavan.   Helgen  
innehöll   både   presentationer   av   de   deltagande   grupperna,   kortare   teorigenomgång   samt   momentövningar   i  
och   omkring   grottan.   De   gemensamma   aktiviteterna   avslutades   med   utvärdering   och   middag.  
Avslutningsvis   samlades   SSFs   medlemmar   för   ett   kortare   planeringsmöte.  

Delar   av   gruppen   träffades   även   i   Stockholm   i   början   av   året   för   ett   möte   med   fokus   på   reptekniker.  
Medlemmar   ur   SSF   har   deltagit   i   grotträddningsövningar   i   Norge   och   Bulgarien.  

All   utrustning   förvaras   i   det   särskilda   förråd   som   finns   i   Hedesunda.  

Huvudansvarig   för   gruppen   är   Andreas   Johansson  

4.8   Historiska   kommittén   2019  
Kring   många   grottor   finns   sägner/sagor/historier   som   berättar   något   om   grottan.   Kommittén   ser   som   sin  
främsta   uppgift   att   intressera   förbundets   medlemmar   för   denna   aspekt   av   speleologisk   forskning.   Även  



förbundets   egen   historia   ligger   inom   kommitténs   verksamhetsområde   liksom   klipparkivet   och  
grottbibliografin.   Under   året   har   verksamheten   i   stort   sett   varit   vilande.  

Styrelsens   kontaktperson   är   Johannes   Lundberg,   huvudansvariga   är   Jonas   Petersson   och   Anders   Lavas.  

 

4.9   Karteringskommittén  
Karteringskommittén   är   kommittén   för   de   som   är   intresserade   av   grottkartor   och   att   kartera   grottor.   Syftet  
med   kommittén   är   bland   annat   att   sprida   kunskap   om   grottkartering,   hålla   kontakt   med   relevanta   organ  
inom   UIS,   samt   hålla   ordning   på   SSFs   karteringsutrustningar   och   verka   för   att   de   kommer   till   flitig  
användning.   Karteringskommittén   verkar   för   att   gjorda   karteringar   arkiveras   inom   SSF   och   görs  
tillgängliga   för   t.ex.   räddningsplanering,   forskning   och   nykartering.  

Kommittén   förfogar   nu   också   över   ytterligare   en   Disto   310X,   anpassad   för   grottbruk,   samt   tillhörande  
Android   surfplatta   för   online   lagring   av   mätdata.  

Kommittén   har   fortsatt   ommätningen   av   Korallgrottan   och   Lummelundagrottan   med   ny   teknik   i   syfte   att  
öka   den   geometriska   kvaliteten   i   det   underlaget.  

Huvudansvarig   är   Marco   Kupiainen.  

4.10   Utbildningskommittén  
Under   året   har   två   SRT-1   kurser   hållits   i   Stollgruvan   utanför   Hofors.   Kurstillfällena   var   11-12   maj   med  
åtta   deltagare,   den   26-27   oktober   med   sju   deltagare.   Instruktörer   har   Kristian   Lyberg   (2   tillfällen),  
Johannes   Lundberg   (2   tillfällen),   Lina   Linden   (1   tillfälle),   Petter   Östberg   (1   tillfälle),   Mark   Dougherty   (1  
tillfälle),   Magnus   Strömhäll   (1   tillfälle),   Jani   Kuosku   (1   tillfälle),   Ola   Löfquist   (1   tillfälle),   samt   Torbjörn  
Djuvfeldt   (1   tillfälle).  

Huvudansvarig   är   Emma   Lundh.  

4.11   Vetenskapskommittén  
Vetenskapskommitténs   främsta   mål   och   syfte   är   att   utgöra   ett   forum   för   bland   annat   geologi,   biologi,  
hydrologi   etc.   och   genom   detta   kunna   förmedla   kontakter   inom   dessa   områden   -   både   till   SSF:s  
medlemmar,   men   även   till   personer   och   organisationer   utanför   SSF.   Ett   självklart   mål   är   att   uppmuntra  
förbundets   medlemmar   att   lära   sig   mera   om   våra   grottor   och   deras   bildning.   Detta   görs   bl.a.   genom  
vetenskapligt   inriktade   artiklar   och   notiser   i   Grottan   och    speleo.se .   Ansvarig   styrelseledamot   är   Johannes  
Lundberg   och   huvudansvarig   är   Rabbe   Sjöberg.  

http://speleo.se/


 

 

 

5. Övriga   rapporter  
 

5.1   Biblioteket   2019  
SSF:s   bibliotek   har   tidskriftsutbyte   med   35   organisationer   i   18   länder   (varav   14   europeiska   länder,   och  
resten   i   Nordamerika   och   Australien/Oceanien).   Ansvarig   för   biblioteket   är   Ulla   Pettersson.   Den   största  
delen   av   biblioteket   finns   i   lokalen   i   Täby.   I   samband   med   julfesten   i   december   2019   fortsatte   arbetet   att  
katalogisera   tidskrifter   och   böcker,   och   en   inventering   av   befintliga   grottkartor   gjordes.  

5.2   Ekonomi   och   Nedåt   2019  

Försäljningen   från   Nedåt   är   detta   år   i   stort   sett   noll.   Ingen   avsättning   till   publiceringsfonden   föreslås.  
Årets   resultat   för   Nedåt   är   ett   underskott   på   2   769   kr.   Underskottet   beror   på   nedskrivning   av   lagret   av  
varor.   

Årets   resultat   för   förbundet   före   fondavsättningar   är   ett   överskott   på   66   291   kr.   Efter   avsättningar   till  
fonder   är   resultatet   ett   överskott   på   4   403   kr,   dvs   nettoresultatet   inklusive   Nedåt   är   1   634   kr.   Att   resultatet  
före   fondavsättningar   är   så   stort   beror   främst   på   att   behållningen   från   expedition   Bjurälven   har   förts   in   i  
förbundets   redovisning,   i   samband   med   att   SSF   har   öppnat   ett   nytt   konto   för   expeditionen.   Expedition  
Bjurälven   hade   tidigare   överskott   på   30   439   kr,   och   årets   expedition   hade   ett   överskott   på   34   793   kr.   Det  
totala   överskottet   för   expeditionen   föreslås   överföras   till   expeditionens   konto.   

Årets   intäkter   exklusive   expedition   Bjurälven   blev   något   lägre   än   budgeterat.   Årsmötet   gick   ca   900   kr  
minus,   och   nettot   för   Lummelundaveckan   blev   ca    13   300   kr.   Dessutom   har   utrustning   till   arbetet   i  
Kanalen   inköpts   för   2   755   kr,   finansierat   av   Lummelundafonden.   Under   året   har   en   besiktning   av  
Korallgrottan   genomförts,   vilken   gav   ett   nettoresultat   på   10   000   kr.   

Under   året   har   SRT-utrustning   för   användning   vid   SRT-kurserna   inköpts   för   17   500   kr,   finansierat   av  
SRT-fonden.   15   personer   gick   SRT-kurs   under   året,   och   överskottet   från   kurserna   föreslås   avsättas   till  
SRT-fonden,   för   framtida   inköp   av   rep   och   annan   SRT-utrustning.   

5.3   Publikationer   2019  



SSF:s   medlemstidning   Grottan   har   under   verksamhetsåret   utkommit   med   fyra   nummer:   dubbelnummer  
1-2   2018,   enkelnummer   3   2018   och   4   2018   (årgång   54).   Utgivningen   har   skötts   av   en   redaktionsgrupp  
bestående   av   Anders   Lavas   och   Torbjörn   Djuvfeldt   med   Johannes   Lundberg   som   ansvarig   utgivare.  

5.4   Stipendier   och   gåvor   2019  
Inget   ungdomsstipendium   delades   ut   2019.  

5.5   Materielförvaltning   2019  
SSF   hyr   sedan   2005   en   arkiv-   och   bibliotekslokal   i   Täby.   Denna   lokal   är   på   45   kvm   och   är   inredd   med  
hyllor   för   förvaring   och   arkivering   av   Nedåt,   biblioteket   samt   övrig   SSF-utrustning.   Flera   ledamöter   i  
SSF:s   styrelse   har   nyckel   till   denna   lokal.  

SSF   äger   också   utrustning   för   grottkartering,   SRT-klättring   samt   grotträddning.   Det   mesta   av   denna  
utrustning   förvaltas   av   Torbjörn   Djuvfeldt.   SSF   har   under   året   anskaffat   ytterligare   fyra   kompletta  
SRT-kit,   först   och   främst   tänkt   att   användas   under   kursbruk   (SRT-1-kurserna).  

Den   moderna   karteringsutrustningen   bestående   av   surfplatta   och   DistoX   hanteras   idag   av   Marco  
Kupiainen.   

SSF   har   även   radioutrustningen   är   avsedd   för   användning   vid   större   arrangemang   som  
Bjurälvenexpeditioner,   Fjällmöten,   med   mera.   Dessa   förvaras   för   närvarande   av   Mats   Fröjdenlund.  

Vidare   äger   förbundet   också   elverk,   pumpar   och   slang   för   att   kunna   tömma   Inre   Sjön   i   Lummelunda.   I  
nuläget   saknas   en   tydlig   förvaltningsansvarig   för   denna   utrustning.  

 

 

 

 

Styrelsen   för   Sverige   Speleologförbund,   maj   2020  

 

 

 



…………………………… …………………………… ……………………………  

Johannes   Lundberg Daniel   Lundh Ola   Löfquist  

 

 

…………………………… …………………………… ……………………………  

Ulla   Pettersson Marco   Kupiainen Emma   Lund  

 

 

……………………………  

Stefan   Barth  

 


