
Mötesprotokoll

Chalmers dykarklubb

2 December 2015, klockan 18:00-20:30. No. #9

Ordförande: Carl-johan Brengesjö
Mötessekreterare: Oscar Sveide
Justerare: Hanna Sallén, Carl-Johan Brengesjö
Närvarande: Hanna Sallén, Oscar Sveide, Carl-Johan Brengesjö och Lovisa
Bodin (p̊a Skype).

1 Mötets öppnande

Mötesordförande, mötessekreterare och justerare väljs enhälligt av samtliga
röstberättigade mötesdeltagare.

2 Aktiviteter

2.1 Norgeutfärden

Norge sammanfattningen är sammanställd och finns hos utfärdsansvarig Lovisa.
Den behöver bara klarskrivas och skickas till klubbens kassör.

2.2 Julbord

Den 10/12 -15 kommer Chalmers dykarklubbs årliga Julbord ges. Carl-Johan
föresl̊ar att det ska kosta 100kr för att delta p̊a den.

2.3 Strandflickorna 4-6 December

5 personer har anmält att de kommer till Lysekil p̊a fredagen och Lördag -
Söndag sover 10 personer över p̊a Strandflickorna i Lysekil.

3 Samtal med utbildningsansvarig Andreas Nils-
son

3.1 Grundläggande dykkurs

Utbildningsansvarig Andreas Nilsson berättar över telefon att Oxygene dykcen-
ter i Göteborg verkar fortfarande intresserade av att ge blivande medlemmar i
Chalmers Dykarklubb en grundläggande dykkurs kommande v̊ar. Ett alternativ
är om det finns existerande dykinstruktörer i Chalmers Dykarklubb som kan ge
en grundläggande dykkurs.
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3.2 Julbord

Andreas föresl̊ar att CDK sponsrar p̊a julbordet för avsaknad av Sportdykaren

3.3 Dykloppisen

N̊agra säljare ställde in sitt deltagande i dykloppisen sent. En av säljarna undrar
om klubben vill marknadsföra dennes produkter p̊a torsdagsfikorna.

3.4 Mötesprotokoll

Andreas föresl̊ar att vi skickar ut ojusterade mötesprotokoll.

3.5 Medlemskategori

Andreas klargör för att undg̊a missförst̊and att medlemskategorin ocertifierad
medlem inte handlar om att konkurrera mot andra medlemskategorier.

4 Kurser

4.1 Kompressorkurs

Styrelsen bad medlemmen Josef Eklann ta kontakt med Sten Meyer huru-
vida han kunde ge en kompressorkurs. Den 8/11 2015 gjorde Josef ett uts-
kick p̊a medlemsmejlen om klubbens kompressorkurs som skulle ske den 3/12
2015. Deltagande är eniga om att kompressorkursen bara borde ges till ett
begränsat antal, som styrelsen kan till̊ata använda klubbens fyllanläggning.
Helst styrelsemedlemmar och n̊agra till. Josef tycks därför ha misstolkat sitt
uppdrag.

5 Dykfika

Dykfikan 13/12 2015 (samma dag som kompressorkursen) s̊a ställer Carl-Johan
upp med att handla.

6 PR

För nuvarande marknadsför klubben genom affischering p̊a Campus och genom
k̊arens nyhetsbrev.
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7 Kompressorrum

7.1 Flaskor i klubben

I lokalen finns dykflaskor som inte tillhör klubben och som inte är märkta med
namn eller telefonnummer. Deltagande föresl̊ar att alla dykflaskor i klubben
ska vara märkta, och att klubben annars ska vidta åtgärder för att f̊a bort dom
ifr̊an lokalen. Lovisa föresl̊ar att styrelsen skriver flasketiketter, märker och har
en lista över de olika flaskägarna.

7.2 Ventiler

Ventilerna p̊a fyllanläggningen har skurit. Nicklas Åkerlund notifierar styrelsen
om att han kommer prata med Torbjörn Rasmusson före den 12 December om
att f̊a fram en offert ang̊aende ventilerna.

8 Årsmöte

Detta ska vara i Februari enligt klubbens stadgar. Deltagande föresl̊ar att
årsmötet sker den 18 december 2016.

9 Tid för kompressorkurs

Tiden för kompressorkursen har ändrats till klockan 18:00.

10 Ekonomin och medlemskvot

Punkten bordläggs d̊a ingen av närvarande har kunskap om hur det ser ut.
Klubbens kassör Pontus Persson kommer skicka styrelsen en sammanställning
över klubbens ekonomi och medlemskvot till helgen.

11 Bidrag

Klubben har inte sökt n̊agra bidrag. Klubben har för nuvarande 1000 kr i
potten hos idrottslyftet. När klubbens CMAS tre stjärniga kurs är avslutad
s̊a kan klubben f̊a nya böcker. Klubben kommer även söka mentorsbidrag för
kompressorkursen och för julpysslet samma dag. Hanna informerar om att Ak-
tivitetsbidrag kräver att tv̊a till tre deltagare är under 25̊ar.

12 Nästa styrelsemöte

Deltagande föresl̊ar preliminärt datumet 6/1 2016 för nästa styrelsemöte.
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