Mötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb
19:25 02-02-2017 CDK lokalen, Chalmers, Göteborg

Närvarande: Irina Sveide, Mikael Mazur, Per Grönberg, Peter Florander,
Oscar Isoz, Lovisa Bodin, David Scharin, Nicklas Åkerlund och Carl-Johan
Brengesjö.

1. Mötet öppnas klockan 19:25.
2.

• Lovisa Bodin väljs till mötesordförande.
• Irina Sveide väljs till mötessekreterare.
• Mikael Mazur väljs till justerare.

3. Godkännande av dagordning. Förgående protokoll går till handlingarna.
4. Ekonomi/Bokföring. Ekonomin ser bra ut.
(a) HLR dockor. Utbildning och säkerhetsansvarig David Scharin berättar
att fakturan för HLR dockorna har kommit.
(b) Internetdomän. Christer Larsson har mottagit fakturor för klubbens internetdomän sedan några år tillbaka. Det behöver ordnas
så att fakturorna kommer till klubben istället.
(c) Provtryckning. Nicklas berättar att klubben snart kommer få en
faktura på 15 000 kr för provtryckning av flaskor.
5. Medlemsstatus. Det finns nu även en medlemslista för 2017 och båda
medlemslistorna arbetas på.
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6. Bidrag. Punkten bordläggs eftersom bidragsansvarig inte är närvarande.
7. Kurser.
(a) HLR. Styrelsen beslutar att klubben betalar för maten som serveras under HLR kurserna. Utfärdsansvarig Mikael Mazur berättar
att han planerar att gå en HLR instruktörskurs utanför klubben.
Styrelsen beslutar att klubben betalar en första hjälpen kurs åt utbildningsansvarig David Scharin, vilken kommer medföra att han
får rätt att utbilda och examinera nya HLR instruktörer inom
klubben.
(b) Instruktörskurs. Instruktörseleverna har fått godkännande att hålla
kurs under instruktörernas överseende. Kursen går framåt.
(c) Grundkurs i dykning. Grundkursen arbetas på.
8. PR.
(a) Fikor. Fikor är planerade framtill årsmötet och går hittills fint.
(b) Årsmötet. Det behöver ordnas fika till årsmötet. Ordförande Lovisa Bodin erbjuder sig att bidra.
(c) Flyers. Flyers om årsmötet är gjorda och uppsatta.
(d) Kompressoransvarig Nicklas Åkerlund skriver en motion om automatiskt förnyande av medlemskap i CDK när det gamla medlemskapet går ut.
(e) Kårens dag. Det behövs ordnas en liten intresseklubb för att arrangera kårens dag.
(f) Skärm i korridoren. Skärmen är uppsatt och det behövs en DVI
till hbmi adapter till Raspberry Pi. David Scharin och Mikael Mazur kollar i soprummet. Utbildning och säkerhetsansvarig David
Scharin håller på att programmera Raspberry Pi så att den visar
bilder med uppkoppling till internet. Framtill det arbetet är klart
så ska Raspberry pi visa bilder från ett minne istället.
(g) Hemsidan. Hemsidan går bra.
9. Lokalen. Lokalen behöver städas och lite saker behöver röjas ut inför
årsmötet och kårens dag. Den 9de februari 2017 arrangerar klubben en
allmän städdag i lokalen.
10. Kompressorerna. Går bra, filtret är bytt och syrgasen håller på att
bytas.
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11. Stadggruppen. Inget nytt att rapportera.
12. Övriga frågor.
(a) Överlämningsdokument. Styrelsemedlemmar ska skriva klart sina
överlämningsdokument till årsmötet.
(b) Passerkort. Info/PR ansvarig Irina Sveide förnyar passerkort.
13. Aktuellt möte är det sista styrelsemötet för 2016års styrelse. Årsmöte
kommer ske den 23 februari 2017 klockan 18:00.
14. Mötet avslutas 20:05.

3

Vid tangentbordet

..............................................
Irina Sveide

Justerare

...........................
Mikael Mazur
Datum

...........................

4

