Mötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb
18:13 02-05-2017 CDK lokalen, Chalmers, Göteborg

Närvarande: Lovisa Bodin, Irina Sveide, Torbjörn Rasmusson, Jakob Sandberg, David Scharin och Carl-Johan Brengesjö.

1. Mötet öppnas klockan 18:13.
2.

• Lovisa Bodin väljs till mötesordförande.
• Irina Sveide väljs till mötessekreterare.
• Carl-Johan Brengesjö väljs till justerare.

3. Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes.
4. Förgående protokoll. Förgående protokoll lästes upp av sekreterare Irina Sveide.
5. Ekonomin. Kassör Nicklas Åkerlund har haft uppföljning med revisor
Isabelle Johansson och Per Grönberg. Byte av firmatecknare på banken
håller på att ordnas.
6. Säkerhetsplan. Den uppdaterade säkerhetsplanen arbetas på. Utbildningoch säkerhetsansvarig David Scharin rapporterar när det finns någonting
anmärkningsvärt att rapportera.
7. Bidrag. Inga nya bidrag har sökts.
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8. Kurser.
(a) HLR-kurs. Utbildnings- och säkerhetsansvarig David Scharin och
viceordförande Carl-Johan brengesjö gav en HLR-kurs åt CDK på
skärtorsdagen och det var lyckat.
(b) En-stjärnig kurs. Den en-stjärniga kursen har skjuts på eftersom
för få har anmält sig. Det föreslås att det införs en anmälningsavgift
för kursen.
(c) Instruktörskursen. Eleverna i instruktörskursen examineras nästa
helg.
(d) Nitroxkurs. Information- och PR-ansvarig Irina Sveide rapporterar att Christer Larsson har berättat att han borde ha tid att ge
en nitroxkurs åt CDK under maj månad. Irina sätter upp flyers
om kursen och kollar upp vad den kommer kosta.
9. Utfärder.
(a) Thetis utfärden. Utfärdsansvarig Jakob Sandberg rapporterar att
en utfärd till vraket Thetis genom dykcentret Smögen dyk och
upplevelse den 7de maj har arrangerats. Än så länge har 9 personer
anmält sig till utfärden och den håller på att bli fullbokad.
(b) Flekkefjord. Jakob berättar att dykcentret i Flekkefjord har förklarat
att alla veckor i juli är lediga. Jakob undersöker intresset att ha
en sådan utfärd bland medlemmarna.
(c) Bastun. Informations- och PR-ansvarig Irina Sveide rapporterar
att Chalmers bastu kommitté (CBK) har meddelat att de gärna
såg att CDK använde CS-bastun någon gång i höst mot att CDK
renade sjön. Fast de skulle ta kontakt med professionella förvaltningen.
10. PR.
(a) Dyktank. Informations- och PR-ansvarig Irina Sveide berättar att
dykning.net har meddelat henne att det fanns en möjlighet att
CDK skulle kunna hyra en stor tank av dom som går att dyka i, under augusti månad. Chalmers studentkår har berättat att
det är möjligt för CDK att ställa en sådan tank på gården utanför kårhuset någon gång under insparken. Lokalansvarig Torbjörn Rasmusson undersöker möjligheten för klubben att köpa en
vattenpost.
(b) Dykfikor. Dykfikorna går bra. Det är bra om styrelsemedlemmar
fortsätter hålla teman när de arrangerar dykfikor.
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(c) Flyers. CDK har satt upp många flyers kring campus under april
vilket är bra. Det är bra om det fortsätter.
(d) Nyhetsbrev. Ordförande Lovisa Bodin skriver ett nyhetsbrev till
klubbens medlemmar där hon presenterar styrelsen.
11. Dykloppis. Viceordförande Carl-Johan Brengesjö fortsätter förfråga Andreas Nilsson om han skulle kunna tänka sig hålla en dykloppis åt CDK.
12. Hemsidan. Hemsidan har uppdaterats vilket styrelsen tycker är bra.
utbildning- och säkerhetsansvarig David Scharin skapar ett konto åt
utfärdsansvarig Jakob Sandberg, i klubbens hemsidas content management system. Detta så att han ska kunna lägga upp event till nyhetsflödet på hemsidan.
13. Lokalen. Arbetas på.
14. Kompressorer. En backventil på rampen läcker tillbaka gas vid ett visst
tryck. Det är dock under kontroll och håller på att fixas.
15. Stadgar. Stadgarna har fortfarande inte skickats in till kåren fast det
arbetas på.
16. Google drive. Alla styrelsemedlemmar har tillgång till styrelsens Google
drive.
17. Överlämningsdokument. Alla i styrelsen uppmanas att börja skriva på
sina överlämningsdokument.
18. Kick-in. Utbildning- och säkerhetsansvarig David Scharin har gjort en
doodle för styrelse kick-in. Fast få har anmält sig. Styrelsen fortsätter
diskutera datum efter aktuellt möte.
19. Nästa tid för möte väljs till onsdagen den 31 maj klockan 18:00.
20. Mötet avslutas klockan 19:33.
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Vid tangentbordet

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

Justerare

Carl johan Brengesjö

...........................
Carl-Johan Brengesjö
Datum

2017-05-03
...........................
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