Mötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb
18:23 11-05-2016 CDK lokalen, Chalmers, Göteborg

Närvarande: Oscar Sveide, Lovisa Bodin, David Scharin, Oscar Isoz,
Nicklas Åkerlund, Mikael Mazur, Torbjörn Rasmusson, Lisa Sörman och
Carl-Johan Brengesjö

1. Mötet öppnas klockan 18:23.
• Lovisa Bodin väljs till mötesordförande.
• Oscar Sveide väljs till mötessekreterare.
• Nicklas Åkerlund väljs till justerare.
2. Dagordningen godkännes.
3. Föregående protokoll
Oscar Isoz ordnar så att det kommer ut på hemsidan. Oscar Sveide
läser upp föregående mötesprotokoll för styrelsen vilket läggs till handlingarna.
4. Ekonomin
Bordläggs på grund av tekniska problem.
5. Kurser
CDK fortsätter försöka arrangera en enstjärnig instruktörskurs före
hösten.
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6. Utfärder
• Utfärden till Flekkefjord i Norge är bokad och klar. CDK har ännu
inte bokat några större utfärder för hösten.
• CDK betalar för vistelse hos Smögen dyk och upplevelse för instruktörerna, när dom är där och håller nästa instruktörskurs åt
klubben.
7. Nyhetsbrev
Lovisa Bodin skickade ut ett trevligt nyhetsbrev på klubbens e-postlista.
8. Dykloppis
Den 26 Maj så kommer CDK ha en dykloppis som behöver marknadsföras. Samtliga i styrelsen uppmuntras sprida ordet.
9. PR
CDK har fått godkänt från Chalmers studentkår att ställa ut en genomskinlig tank på gården utanför kårhuset under villkoret att den täcks
för när den inte används. Klubben har tillåtelse att ställa den där två
dagar under nollningen förutom första eller sista dagen. Det föreslås att
CDK ställer en trädgårdspool på Lindholmen under nollkampen. David Scharin kollar intresset med personerna på mottagningskommittén
(MK) och meddelar därefter till Torbjörn Rasmusson.
10. Lokalen
CDK hade en städfika vill vilken dessvärre inte så många kom till.
Torbjörn Rasmusson åtar sig på uppdrag av styrelsen att köpa in en
ny knapp för att laga lampknappen i köket och nya LED lister till
köket. Köksskåpet i köket är i dåligt skick och Torbjörn åtar sig även
att kolla upp vad skåp utan luckor kostar.
11. Datorn
Datorn i lokalen självläkte och fungerar igen.
12. Visitkort och kondomer
Oscar Isoz letar reda på mallen för klubbens visitkort. Carl-Johan
Brengesjö och Mikael Mazur kollar upp möjligheter att ordna kondomer med specialutformat fodral till klubben, som kan användas för
promoting.
13. Kompressorn
CDK behöver torkmedel och filterduk till kompressorerna. Nicklas Åkerlund
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hörde av sig till Rasmus om en adapter till utfärdsrampens filter vilket
håller på att ordna sig.
14. Passerkort
Oscar Sveide fortsätter undersöka möjligheter för klubben att förlänga
passerkorten.
15. Stadgruppen
Josef Eklann har ordnat så att det kommer bli ett Stadggrupps möte
den här månaden (Maj).
16. Övriga frågor
Kårrevisionen ska lämnas in och det sista håller på att sammanställas.
17. Gemensamma dokument
Oscar Isoz och David Scharin ordnar överföring av dokument från Dropbox till Google drive.
18. SMS gruppen
SMS gruppen för styrelsen har fungerat bra.
19. Hemsidan
Oscar Isoz och David Scharin instruerar Oscar Sveide om hur en uppdaterar hemsidan innan nästa möte.
20. Säckakärran
Säckakärran har ett nytt däck som är pumpat.
21. Skärm i korridoren
Oscar Sveide tar åter kontakt med vaktmästare Blagica med förfrågan
om CDK får borra fast en skärm i väggen utanför lokalen.
22. Dyktanken
Torbjörn Rasmusson undersöker möjligheter för att hindra folk från att
hoppa ner in tanken som klubben ska ställa ut på Chalmersområdet
under nollningen.
23. Nästa möte
Datum för nästa styrelsemöte sätts till den 1a Juni 2016.
24. Mötet avslutas klockan 19:52.
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Vid tangentbordet

..............................................
Oscar Sveide

Justrerare

...........................
Nicklas Åkerlund
Datum

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