
Mötesprotokoll

Chalmers dykarklubb

4 November 2015, klockan 18:20-20:30. No. #8

Ordförande: Josef Eklann
Mötessekreterare: Oscar Sveide
Justerare: Hanna Sallen, Torbjörn Rasmusson
Närvarande: Hanna Sallen, Oscar Sveide, Torbjörn Rasmusson, Josef Eklann,
Henrik Mård

1 Mötets öppnande

Mötesordförande, mötessektreterare och justerare väljs enhälligt av samtliga
röstberättigade mötesdeltagare.

2 Poseidons ex-jobb

En majoritet av mötesdeltagarna önskade att Poseidon kom till CDKs lokal
och berättade om de examensarbeten de erbjuder. Torbjörn ska prata med
styrelsemedlem Carl Johan om CDKs kontakt Poseidon.

3 Mötesprotokoll

Josef föresl̊ar att det behövs en rutin som efterföljs om att lägga upp mötespro-
tokollen p̊a hemsidan. Han föresl̊ar att Mötessekreterare ser till att bekräfta
protokollen hos justerare och därefter skicka dom till webbansvarig.

4 Medlemskvot

Mötet kan inte ta upp fr̊agan p̊a grund av bristande vetskap bland mötesdelta-
gande om nuvarande medlemskvot.

5 Ny medlemskategori

Styrelsen beslutade den 3 Juni -15 att införa en ny medlemskategori för ocer-
tifierade medlemmar. En majoritet av mötesdeltagande anser dock att det är
bättre att forsätta rekrytera nya medlemmar som har dykcertifikat.
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6 Julbord

En majoritet av närvarande försl̊ar att klubbens årliga julbord arrangeras tors-
dagen 10/12 -15. Oscar Sveide åtar sig att informera styrelsen om datumet och
erbjuder sig att hjälpa till att arrangera.

7 Utfärder

Hanna åtar sig att fr̊aga utfärdsansvarig Lovisa Bodin och medlemmen Mikael
Mazur, om hur det g̊ar med klubbens höstutfärd till vandrarhemmet strand-
flickorna i Lysekil.

7.1 Utvärdering av Jordfallsutfärden

Josef var den enda p̊a mötet som var med p̊a Jordfallsutfärden. Enligt honom
var det bra och 8 personer kom. En medlem trodde att utfärden hade blivit
inställd.

7.2 Luciadyk

Helgen efter julbordet. Hanna pratar med Lovisa.

8 Kurser

8.1 Kompressorkurs

Det är nuvarande f̊a som kan byta filter i klubbens kompressorer. Josef tar p̊a
sig att fr̊aga sten Meyer om han är intresserad av att ge en kompressor kurs för
fler av klubbens medlemmar. Det skulle vara bra om det fanns fler som kunde
köra kompressorn.

8.2 Instruktörskurs (CMAS *)

Styrelsen önskar att ha en CMAS * instruktörskurs till v̊aren och examinator till
en s̊adan kurs behöver bokas tidigt, den som är tv̊astjärnig instruktör kan vara
handledare vid CMAS * och ** instruktörskurser. Oscar Sveide skickar ett mejl
till utbildningsansvarig Andreas Nilsson om detta med fr̊agan om CDK kommer
kunna erbjuda en mer grundläggande dykutbildning, via en annan klubb eller
dykcenter i höst.

9 Dykfika

Oscar Sveide arrangerar dykfikan 5/11 -15, Carl Johan st̊ar angiven som ar-
rangör av dykfikan 12/11 -15 i kalendern och Henrik Mård arrangerar dykfikan
19/11 -15.
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9.1 HLR kurs

Samma dag som dykfikan den 12 november ska en HLR kurs ges under dykfikan.
Hanna fr̊agar CJ om hur det g̊ar med detta.

10 Marknadföring

Marknadsföring sker för närvarande via k̊arens nyhetsbrev och via affischer up-
psatta runt campus. Det föresl̊as att klubben trycker upp nya affischer med
en ny bild och som vänder sig till personer som redan har dykcertifikat. Josef
erbjuder sig att hjälpa till och komma med idéer för affischer, fast känner inte
att han har tid att ansvara helt och h̊allet.

10.1 Nyhetsbrevet

Torbjörn tar p̊a sig att skriva ett inlägg till k̊arens nyhetsbrev som infattar
dykloppisen den 26 november.

11 Lokalen

Lokalen är avklarad.

12 Kompressorn

Kompressorn avklarad.

12.1 Rampen

Alla fyra ventilerna i rampen har skurit. Leverantörerna säger att dom inte vill
byta ut dom och antyder att dom fungerar. Närvarande anser att CDK behöver
köpa nya. Torbjörn åtar sig att fr̊aga Nicklas Åkerlund om fr̊an vilken annan
leverantör som klubben skulle kunna köpa nya.

13 Bidrag

Hanna försöker skapa en ny ansökan om aktivitetsbidrag för dykningen och även
mentorsbidrag för kompressorkursen. Hanna ska fr̊aga David Scharin om vad en
kan söka mentorsbidrag för. P̊a idrottslyftet har vi sökt om att köpa in böcker
till biblioteket och en uppgradering p̊a säkerhetsutrustning, fodral till oxybox,
pocketmask och friflödningsmask. Det återst̊ar att rapportera till sisu om den
*** kurs som h̊allits.

14 Ångestlistan

Ångestlistan är avklarad.
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15 Datum för nästa möte

Tid och datum för nästa styrelsemöte beslutas över mejl. Hanna skickar ut
förfr̊agan.

16 Valberedningen

Valberedningen Josef, Christer och Joachim informerar. Om styrelsen önskar
att arrangera n̊agon aspning s̊a föresl̊ar valberedningen om att mesta av det
styrelsen gör skulle kunna vara en asp aktivitet. Klubben skulle kunna ha
öppna styrelsemöten (som informeras om) och l̊ata de som är intresserade av
att vara med i nästa styrelse hjälpa till med julbordet, arrangera workshop fixar
kväll, vara med vid arrangering av utfärder, engagera sig i k̊arens dag, arrangera
fikor med tema, hjälpa till p̊a loppisen, hjälpa till med nya affischer.

17 Avgiftsfria dykfikor

Per Grönberg föresl̊ar att klubben slutar ta betalt för torsdags fikorna. Fr̊agan
bordläggs tills nästa styrelsemöte.

18 Mötet avslutas

Mötet avslutas klockan 20:30.
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