Mötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb
18:49 02-08-2017 CDK lokalen, Chalmers, Göteborg

Närvarande: Lovisa Bodin, Nicklas Åkerlund, Irina Sveide, Jakob Sandberg,
David Scharin och Carl-Johan Brengesjö.

1. Mötet öppnas klockan 18:49.
2.

• Lovisa Bodin väljs till mötesordförande.
• Irina Sveide väljs till mötessekreterare.
• David Scharin väljs till justerare.

3. Dagordningen godkändes.
4. Förgående protokoll. Styrelsemedlemmars olika uppdrag som tilldelades under förgående styrelsemöte i juni lästes upp av sekreterare Irina
Sveide.
5. Ekonomin.
(a) Medlemslista. Kassör Nicklas Åkerlund berättar att det har inkommit några nya medlemmar till CDK. Medlemskvoten uppfyller
kårens krav.
(b) Bokföringen. Bokföringen börjar ordna upp sig och Nicklas arbetar
på att betala ut ersättning för fikorna. Nicklas förslår att CDK
sätter in alla kontanter på klubbens bankkonto.
(c) Intäkter och utgifter. CDK ligger lite minus på kurskontot, pga
uppdykningshelgen som behövde behövde ombokas.
1

6. Bidrag. Inga nya bidrag har sökts.
7. Kurser.
(a) Säkerhets-och utbildningsansvarig David Scharin berättar att vecka 32 (nästkommande vecka) kommer CDK ge HLR kurser för
Chalmers Studentkår.
(b) Grundkurs. Chalmers Dykarklubb kommer arrangera en ny grundkurs till oktober.
(c) Nitroxkurs. CDK sätter datum för nitroxkurs någon gång i slutet
av september eller början av oktober efter elever och instruktörs
möjlighet. PR ska göras genom kårens kanaler. Info/PR ansvarig
Irina Sveide kontaktar Ordförande Lovisa Bodin när datum är satt
så att hon kan nämna detta i klubbens medlemsutskick.
8. Utfärder.
(a) Sommarutfärd. Utfärdsansvarig Jakob Sandberg berättar att han
har bokat in en dykutfärd för 6 personer hos Trident Divers vid
Koster den 8-10 september.
(b) Endagsutfärd. Jakob berättar att han håller på att planera en
endagsutfärd för CDK under hösten.
(c) Strandstädning. CDK har mottagit en förfrågan om klubben är
intresserad av att städa stränder under en säsong, mot en ekonomisk kompensation. Styrelsen diskuterar hur en bäst skulle kunna
arrangera en sådan aktivitet.
(d) CS-bastun. CDK har fått klartecken att vara i CS-bastun mot
att klubben städar sjön. Info/PR ansvarig Irina Sveide skickar ett
mejl till HA Simon Holm och frågar vilka datum som CDK skulle
kunna vara i CS-bastun.
9. PR.
(a) Nollfinalen. CDK har blivit inbjudna till nollfinalen den 7 september. Info/PR ansvarig Irina Sveide svarar att klubben gärna vill
vara med på nollfinalen, vill ha en yta som är 5x5m åt en Intex
pool och gärna skulle vilja veta i förväg vart CDK kommer stå.
(b) NollkIT. CDK har blivit förfrågade om klubben skulle vilja vara
del av NollkITs poängpromenad för nya Chalmers studenter den
17 augusti. Styrelsen anser att detta är i föreningens intresse och
ställer upp.
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(c) Nollbrickor. CDK har blivit inbjudna att den 19 augusti skapa
nollbrickor åt nya Chalmers studenter som har förlorat sin bricka. Till det uppdraget ingår även att CDK arrangerar aktiviteter
för att studenterna också ska bli av med sina brickor. Styrelsen
anser att det är ett bra sätt för klubben att synas bland nya
kårmedlemmar och ställer upp.
(d) Amazing race. CDK har blivit inbjudna till Chalmers Studentkårs
Amazing race den 22 augusti. Styrelsen diskuterar lekar som klubben skulle kunna arrangera för nya studenter.
(e) Dykfikor och grillning. Vice ordförande Carl-Johan Brengesjö tilldelar nya fikauppdrag till styrelsemedlemmar i kalendern. Irina
kollar upp om klubben kan ha lite grillning under nollningen.
(f) Flyers. Flyers tillverkas och sätts upp när det behövs.
(g) Nyhetsbrev. Ordförande Lovisa Bodin skapar ett medlemsutskick
till klubbens medlemmar när det behövs.
10. Dykloppis. Dykloppis planeras när det blir aktuellt.
11. Hemsidan. När det finns planerade kurser, utfärder, med mera så ska
styrelsemedlemmar se till så att det kommer upp på hemsidan. Om en
saknar access till hemsidan, så kontaktar en Säkerhets-och utbildningsansvarig David Scharin.
12. Lokalen. CDK lokalen behöver städas. Styrelsen anordnar ett event för
städning av lokalen.
13. Kompressorn.
(a) Ventiler. En nålventil har skurit på rampen. Kompressoransvarig
Nicklas Åkerlund har kollat på kulventiler istället. Nicklas får fria
tyglar att köpa in nya kulventiler till CDK.
(b) Trasig manometer. Nicklas tar med den trasiga manometern till
jobbet och försöker laga den.
(c) Trasig slang. En av slangarna på rampen läcker. Nicklas tror att
det är en o-ring som är trasig och arbetar på att byta den. Nicklas
från mandat att köpa en låda med olika o-ringar, även kol och talk
till kompressorfiltret genom Dykmagasinet.
14. CDK Båten. Styrelsen känner inte att det är värt att ha kvar båten
och diskuterar möjligheter att sälja den.
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15. Google Drive. Alla styrelsemedlemmar kommer åt styrelsens Google
drive.
16. Umgås. Utbildnings-och säkerhetsansvarig David Scharin kollar upp om
han kan anordna ett umgängesmoment åt styrelsen den 17 augusti.
17. Nästa tid för möte väljs till onsdagen den 6 september 2017 klockan
18:00 på Lindholmen.
18. Första hjälpen kurs. Utbildnings-och säkerhetsansvarig David Scharin
berättade att han inte blir HLR instruktör om han går kursen som
benämns i junis mötesprotokoll. Styrelsen beslutar att han kan få gå
kursen ändå om han vill.
19. Mötet avslutas klockan 20:38.
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Vid tangentbordet

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

Justerare

...........................
David Scharin
Datum

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