Mötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb
18:16 06-12-2017 CDK lokalen, Chalmers, Göteborg

Närvarande: Lovisa Bodin, Nicklas Åkerlund, Irina Sveide, David Scharin och
Carl-Johan Brengesjö.
1. Mötet öppnas klockan 18:16.
2. Ordförande Lovisa Bodin läser upp dagordning som godkännes av samtliga närvarande.
3.

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

4. Ekonomin.
(a) Samarbete. Kassör Nicklas Åkerlund berättar att CDK har fått
ett samarbetserbjudande av Tec n’ Rec, där klubben skulle få
rabatt på kran, regulator service och provtryckning. Utbildningoch Säkerhetsansvarig David Scharin lägger upp information om
samarbetet och rabatterna på CDK’s hemsida, med Tec n’ Recs
logga.
(b) Ekonomin. Nicklas berättar att bokföring och byte av bank arbetas på. Klubben ligger för närvarande lite back enligt den aktuella
bokföringen, och det är främst på grund av kurser. Bokföringen
kommer inte vara färdig tills föreningsstämman.
(c) Säkerhetsplanen. Säkerhetsplanen ser bra ut.
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(d) Bidrag. David berättar att han har arbetat hårt med att få kontakt
med SSDF Idrottslyftsgrupp, som inte har svarat på mejl. Han
berättar även att CDK kommer få pengar från idrottslyftet som
kompenserar 3/4 av klubbens hittills uppskattade förluster.
(e) HLR kurs för kåren. Chalmers Studentkår behöver faktureras för
HLR kursen CDK har gett. Nicklas tittar på det.
(f) Syrgasfakturor. Nicklas ordnar med att fakturera medlemmar för
sina syrgasskulder till CDK.
5. Kurser. Gant schema. Utbildning- och Säkerhetsansvarig David Scharin
har lagt in ett Gant schema på hemsidan där planerade kurser står
angivna.
6. Utfärder. Den 1-3 december hade CDK en höstutfärd till Strandflickornas havshotell. Utfärden gick väldigt bra med bra uppslutning.
7. PR, fikor och hemsidan.
(a) På dykfikan på torsdag 7/12-17 kommer två medlemmar berätta
om resan de hade till Truk Lagoon.
(b) Dykloppisen. Dykloppisen den 23/11 gick fantastiskt bra med
många säljare! Nästa gång bör dock Scuba Divers och Tec n’ rec
bjudas in tidigare.
(c) Hemsidan. Utbildning- och säkerhetsansvarig David Scharin har
uppdaterat hemsidan löpande.
(d) Datorskärm i korridoren. Arbetas på.
(e) Städning. Det skulle vara trevligt om lokalen kunde städas före
julbordet.
(f) Julbord och stämman. Ordförande Lovisa Bodin skickar ut ett
nytt mejl angående föreningsstämman och julbordet.
8. Övriga frågor.
(a) Stadgarna. Stadgarna är inskickade sedan länge sedan. Fast styrelsen har inte fått något svar.
(b) Överlämningsdokument. Nuvarande styrelsemedlemmar bör göra
klart sina överlämningsdokument före årsskiftet.
(c) SSDF avgiften. Medlemsavgiften till SSDF har höjts.
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(d) Festkommitté, CDK fyller 50år. Utbildning- och Säkerhetsansvarig
David Scharin berättar att CDK fyller 50år, året 2019. Styrelsen
anser att det får åläggas nästa styrelse att ordna lite festligheter
vid detta tillfälle.
(e) HLR dockor. David ber att få låna CDKs HLR dockor till en HLR
kurs som han ger privat. Han beviljas använda dom mot 5% av
intäkterna från kursen.
(f) Bidragsstöd. Sekreterare Irina Sveide ordnar blanketter från kommunen angående bidragsansökan.
(g) Poseidon Diving systems AB. Styrelsen skriver ett brev med ett
erbjudande till Poseidon. Erbjudandet är att de ges möjlighet att
hålla en presentation om sina ex jobb, där de kan marknadsföra
sig på campus genom CDK, i gengäld att CDK får låna deras pool
vid 10 olika tillfällen under året.
9. Julbord.
(a) Ordförande Lovisa Bodin tar på sig att göra något vegetariskt och
ordna kalla saker (såsom lax och sill) till Julbordet. Sekreterare
Irina Sveide tar på sig att göra varma saker såsom Jansons till
Julbordet. Vice ordförande Carl-Johan Brengesjö tar på sig att
ordna tilltugg och mögelost till Julbordet.
(b) FB event. Irina ordnar ett FB event för både julbordet och föreningsstämman.
10. Nästa möte. Tid och datum för nästa möte och styrelsekickoff beslutas
till att vara den 12 januari 2017 klockan 18:00.
11. Mötets avslutande. Mötet avslutas 19:20.
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Vid tangentbordet

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

Justerare

Carl johan Brenesjö

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

2017-12-11

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