Mötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb
17:52 2019-03-08 CDK lokalen, Chalmers, Göteborg

Närvarande: Irina Sveide, Malin Waern, David Scharin, Filip Petersson, Daniel Willim, Nicklas Åkerlund, Lovisa Bodin och Martin Hagmar.

1. Mötet öppnades av Lovisa Bodin klockan 17:52.
2. Dagordning. Ordförande Lovisa Bodin gick igenom föreslagen dagordning. Dagordning godtogs.
3. Val av ordförande, sekreterare och justerare:
• Lovisa Bodin valdes till mötesordförande.
• Irina Sveide valdes till mötessekreterare.
• Filip Pettersson valdes till justerare.
4. Förgående protokoll. Ordförande Lovisa Bodin föredrog förgående protokoll. Det kungjordes under mötet att:
(a) Kassör Daniel Willim arbetar på att lägga fikaansvar i kalendern.
(b) Utbildningsansvarig Nicklas Åkerlund arbetar på att kontakta Poseidon Diving Systems angående dykloppis.
5. Ekonomin.
(a) Kassör Daniel Willim berättade att årsredovisningen för verksamhetsåret 2018 arbetades på.
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(b) Daniel kungjorde om att han sökte till kårledningen. Om han blir
invald så skulle han behöva avgå som kassör i Chalmers Dykarklubbs styrelse. Styrelsen undersöker en lösning för ersättare.
6. Utfärder. Utfärdsansvariga Filip Pettersson och Malin Waern berättade
att de undersökt möjligheter för att planera påskutfärd till Bornö eller Marsstrand. Bornö var uppbokat. Malin och Filip föreslog även att
klubben kunde hyra Jordfallsstugan, och ett övrigt förslag var att klubben planerade utfärden till Oslofjorden. Utfärdsansvariga skulle göra
en undersökning bland klubbens medlemmar om vilket alternativ de
föredrog. Utfärdsansvariga skulle arbeta vidare med planerandet av
påskutfärd.
7. Fikor och övrig PR.
(a) Tivoli. Styrelsen bestämde att Chalmers Dykarklubb skulle vara
utställare på nollningseventet Tivoli som sker under augusti 2019.
Info/PR ansvarig Irina Sveide anmäler klubben till eventet, och
ber om en plats ute på gården ifall att klubben kunde hyra en stor
dyktank att ställa ut. Planen var att ha fiske, likt när CDK var
med på tivoli 2018.
(b) Medlemsustskick. I klubbens medlemsutskick som utskickas av
ordförande Lovisa Bodin, beslutades att det skulle stå om vårstämman
och en save the date för klubbens 50års fest.
(c) Kårens nyhetsbrev. I kårens nyhetsbrev som skrivs av info/pr ansvarig Irina Sveide, beslutades det att hon skulle skriva ett inlägg
om påskutfärden.
8. Lokalen.
(a) Kompressorn. Kompressorn var ur drift vid tiden för mötet. Styrlesen arbetade på att laga den. Under tiden som den lagas så
behöver ventilationen till rummet förbättras, så att den skulle få
tillräcklig kylning när den var drift.
(b) Om evaluerade lokaler. Det kungjordes att Chalmers Studentkår
om evaluerade sina lokaler. Det var osäkert om detta kommer
påverka Chalmers Dykarklubb.
9. Övriga frågor. Verksamhetsberättelse. Ordförande Lovisa Bodin bad
om tips för verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018.
10. Kurser.
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(a) Sammanträde. Instruktörerna arbetade på att sammanträda.
(b) Smögen. Instruktörerna hade spikat kurshelg i Smögen den 12-15
april. De kunde ordna så att även medlemmar i klubben kunde
närvara.
(c) HLR instruktörskurs. Potentiell kurs arbetades på, det tycktes
finnas gott intresse.
(d) Grundkurs. Många Chalmerister hade anmält intresse för klubbens grundkurs i dykning hösten 2019.
11. Fortsättning. Övriga frågor.
(a) Dykbassäng. Styrelsen uppmanades fylla i namninsamlingen på
LSDKs Facebook, om bygge av en 20 meter djup dykbassäng i
Åbybadet.
(b) Bojankare. Frågades om några i styrelsen var intresserade av att
dra upp ett bojankare kommande helg.
(c) Två-stjärnig kurs subventionering. Styrelsen beslutade att subventionera Daniel Willim och Martin Hagmar 1000kr var för två
stjärnig kurs, eftersom den blev alldeles för dyr.
12. Nästa möte bestämdes till den 3 april klockan 17:30.
13. Mötet avslutades 19:32.
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Vid tangentbordet

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

Justerare

...........................
Filip Pettersson
Datum

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