
Mötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb
18:22 01-06-2016 CDK lokalen, Chalmers, Göteborg

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

1. Mötet öppnas klockan 18:22.

• Lovisa Bodin väljs till mötesordförande.

• Oscar Sveide väljs till mötessekreterare.

• Torbjörn Rasmusson väljs till justerare.

2. Dagordningen godkännes.

3. Lovisa Bodin läser upp förg̊aende mötesprotokoll som är ojusterat.

4. Ekonomin och medlemskvot.
Oscar Isoz berättar att fakturor och ersättningar är betalda och att
deklarationen h̊aller p̊a att sammanställas. Fast styrelsen har glömt
att uppdatera idrottonline med uppgifter om klubbens dykande med-
lemmar. Styrelsen anser att det är av hög prioritet att detta blir gjort.
Oscar Isoz och Lisa samarbetar med att f̊a medlemmarna inregistrerade
i Idrottonline. Dom tar hjälp av David Scharin, som har mer erfarenhet
av Idrottonline.
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5. Kurser

• CMAS En stjärnig
Klubben har f̊att en del förfr̊agningar om grundkurs i dykning, fast
för nuvarande s̊a finns det bara en instruktör som är intresserad av
att h̊alla i kursen. Vid framtida förfr̊agningar svarar styrelsen att
klubben inte kommer kunna erbjuda n̊agon kurs innan sommaren
och refererar dom att g̊a till dykfikan eller att kontakta Andreas
Nilsson. En möjlighet för att ge kursen skulle vara genom Oxygene
Göteborg. Mikael fr̊agar Andreas om hur han tycker att CDK ska
göra med grundkurs i dykning.

• Instruktörskurs
Uppdyket för blivande instruktörer är helgen vecka 23. Styrelsen
fortsätter försöka ordna s̊a att åtminstone tv̊a personer hinner g̊a
en instruktörskurs tills dess.

6. Utfärder

• Flekkefjord
Mikael h̊aller p̊a att fixa det sista. Eftersom en medlem enbart
är försäkrad genom SSDF om personen är registrerad hos id-
rottonline s̊a måste detta ordnas före resan till Flekkefjord. En-
ligt SSDFs hemsida räcker det att medlemmarna har inrappor-
terats, för att försäkringen genom SSDF ska gälla. Varför med-
lemmarna borde anses försäkrade när de inrapporterats, oavsett
handläggningstiden.

• Avrostningsdyk
Styrelsen ser att det behöver planeras avrostningsdyk. Nicklas
Åkerlund anordnar ett lättare sällskapsdyk till Skärsjön i som-
mar. En utfärd i vilket det tas med grill och där en även kan ha
det trevligt p̊a land om en inte dyker. Styrelsen kommer även se
till s̊a att det blir ett avrostningsdyk i början av höstterminen.

• Schema för dagsutfärder
P̊a förg̊aende möte diskuterade styrelsen om att ha schemalagda
för dagsutfärder dessa månader. Detta läggs åt sidan, eftersom det
finns s̊a m̊anga viktigare saker behöver tas hand om.
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7. Fikor och övrig PR

• Genomskinlig tank
Torbjörn berättar att Chalmers studentk̊ar accepterar att CDK
har en stor genomskinlig tank fylld med vatten, p̊a g̊arden utanför
k̊arhuset under insparken om vi fäster ett lastnät över den när den
inte används. Torbjörn fr̊agar k̊aren om vi f̊ar ha den där tisdag,
onsdag och torsdag under början av insparken. De som till̊ats dyka
i den ska ha en högre certniv̊a än grundniv̊a.

• Nollfinalen
CDK är anmält till att visa upp sig p̊a en 10x10 meter stor
plats under nollfinalen, där klubben kommer ha en genomskinlig
trädg̊ardspool i vilket det kan dykas i.

• Ny flyer
Torbjörn tar p̊a sig att skapa en mall för en flyer för CDK, i vilken
aktuell information snabbt kan anges och i vilken klubbens logotyp
syns tydligt.

• Nyhetsbrev
Lovisa tar p̊a sig att skriva och skicka ut nyhetsbrev till medlem-
marna när det händer saker i föreningen.

8. HLR för k̊aren.
Den 8,9 och 10de augusti kommer CDK ge en HLR kurs för k̊aren. Lisa
kollar med Hanna om hon kan vara med i en HLR kurs under dessa
datum.

9. Google drive
Oscar Isoz tar p̊a sig att ordna med google drive. Styrelsemedlemmar
skickar e-post med sina e-post adresser till honom s̊a att han kan koppla
dessa till klubbens Google drive konto.

10. Dykloppisen
Dykloppisen gick väldigt bra. Det kom inte s̊a många säljare, fast
väldigt många köpare varav många chalmerister. Det hade inhandlats
för mycket korv (40st) fast vegetariska korvarna blev uppskattade. Det
gick bra att ta betalt med Swish.

11. Swish
Oscar Isoz kollar upp vad det kostar att ha Swish som tillhör föreningen
självt.
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12. Pil till lokalen
Torbjörn tar p̊a sig att göra en pil som kan vara uppsatt p̊a v̊aningen
ovanför lokalen s̊a att förbipasserande vet var lokalen finns.

13. Nyckelkort access
Oscar Sveide arbetar vidare p̊a nyckelkort access och undersöker om
det även g̊ar att ordna access till soprummet.

14. Lokal
Torbjörn arbetar vidare med att inhandla de nya inventarier till lokalen,
som nämndes p̊a förg̊aende styrelsemöte.

15. Kompressorn

• Avluftning
Avluftningen har inte fungerat s̊a bra. Nicklas tror att det är p̊a
grund av att för stort mottryck i den nya tunna till vilken avluft-
ningsslangen är dragen. Nicklas och Joakim Härsjö kommer kolla
p̊a det den 2e Juni. Han ser att detta löses genom att leda avluft-
ningsslangen direkt till den nya tunnan och att även borra ett h̊al
där.

• Gummibussingar
En gummibussing som dämpade vibrationer fr̊an kompressormo-
torn gick sönder under aktuellt möte. Nicklas tar p̊a sig att ta
kontakt med Rasmus om att köpa fler inklusive reserver.

• Tävling
Det föresl̊as att klubben har en tävling i höst där chalmerister f̊ar
skicka in lösningar till hur klubbens avluftning bäst sker. Priset
skulle kunna vara ett gratis prova p̊a dyk.

• Notifiera medlemmar
När det är n̊agot större fel med kompressorn kommer information
om detta g̊a ut p̊a fyllarlistan samt e-postlistan eller Facebook-
gruppen. När det är mindre fel p̊a kompressorn s̊a ska meddelande
om detta g̊a ut p̊a fyllarlistan s̊a att fyllarna vet vad som gäller.
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• Fyllrutiner
För att underlätta för klubbens fyllare ska medlemmar skicka ut
förfr̊agan p̊a fyllarlistan om att f̊a sina flaskor fyllda i god tid
före de behöver dom. Information om detta kommer skickas ut till
klubbens medlemmar.

16. Stadggrppen
Stadggruppen har haft sitt första möte till vilket Oscar Sveide och
David Scharin inte kunde närvara. Styrelsen kommer f̊a ett förslag fr̊an
stadggruppen om nya stadgar i September. Styrelsen ser till att läsa p̊a
stadggruppens förslag ordentligt.

17. Övriga fr̊agor

• Oscar Isoz arbetar med att f̊a styrelsemedlemmars självbeskrivning
till hemsidan.

• Protokoll p̊a hemsidan
Oscar Isoz försöker ordna s̊a att Oscar Sveide f̊ar access till content
management systemet som styr klubbens hemsida.

• Dykfikorna
Lovisa skickar ut ett mejl p̊a e-post listan om att torsdagsfikorna
kommer ske mer sporadiskt under sommaren och att hon samtidigt
uppmuntrar medlemmar att kontakta fyllare i god tid, när dom
ska fylla luft.

• Bidrag
Styrelsen skapar ett google docs dokument i vilket alla dyk som
sker ska inrapporteras.

18. Nästa möte
Nästa styrlesemöte planeras till den 29de Juni 2016.

19. Mötet avslutas klockan 20:16.
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Vid tangentbordet

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

Justrerare

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Torbjörn Rasmusson

Datum

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