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1 Mötets öppnande

David Scharin öppnar mötet.
Oscar Sveide skriver protokoll, Andreas Nilsson och Carl Johan Brengesjö justerar.

2 Utfärder och passerkort

2.1 Styrelse kick-off

Det fanns inte s̊a m̊anga som anmälde sig till styrelse kick-off Doodlen, därmed
finns det ingen styrelse kick-off planerad. Hanna tar ansvar för att skapa en ny
Doodle ang̊aende en ny styrelse kick-off och att skicka ut mejl till styrelsen om
att anmäla sig till denna.

2.2 Sommar utfärder

Styrelsen diskuterade olika möjligheter för sommar utfärder utan att bestämma
n̊agot.

2.3 Passerkort

Styrelsen diskuterade möjligheten att prata med vaktmästaren om passerkort
åt styrelsemedlemmarna, utan beslut.

2.4 Norge utvärdering

Samtliga mötes deltagande som var med p̊a utfärden instämmer om att det var
en lyckad utfärd och att boendet var bra.
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2.5 Klas Malmbergs föredrag om nakensnäckor

Det kom 20 personer p̊a Klas Malmbergs föredrag och alla tycktes vara nöjda.
Klas skänkte även ett exemplar av sin bok till klubben. Styrelsen anser att det
var lyckat.

3 Utbildning

Styrelsen diskuterade möjligheten för att ha en stjärnig CMAS kurs och in-
struktörs kurs till hösten. David Scharin hade skrivit ett preliminärt schema
som han medtog till mötet. David pratar med Sten och Christer om huruvida de
har tid att vara med och arrangera kurserna. Andreas föresl̊ar Nitrox kurs till
hösten. Dels för att n̊agra medlemmar efterfr̊agat detta och att en nitrox-kurs
kan vara ett sätt att rekrytera Chalmerister som har certifikat men ej dyker med
CDK

Styrelsen ska även prata med Sten huruvida han kan arrangera en kompressor
kurs.

4 Ekonomi och medlemskvot

Pontus säger att ekonomin ser bra ut och att vi gick 5 − 10% plus p̊a Norge
utfärden. Fast vi saknar kostnader för p̊askutfärden. Medlemskvoten har varit
oförändrad sedan det senaste styrelsemötet. Styrelsen diskuterade även varför
CDKs medlemmar inte tycks f̊a tidningen sportdykaren.

5 Medlemskategorier

Styrelsen beslutar att införa en ny medlemskategori ”Ocertifierade”. Denna
medlemskategori hoppas vi ska kunna locka Chalmerister som är nyfikna p̊a
dykning men ej ännu tagit steget till att skaffa ett certifikat. ”Ocertifierade”
kan delta i alla klubbens aktiviteter (t ex fika, föredrag, HLR-kurser, utfärder
och prova-p̊a-dyk) utom de som kräver certifikat (dykning, vissa kurser och
fyllning av luft). Alla medlemmar som innehar ett certifikat för dykning ska
lösa vanligt medlemskap. Medlemskategorin ”Ocertifierad” kommer kosta 25 kr
per år. Andreas ansvarar för att hemsidan uppdateras med denna information.

6 Dykfika

Dykfikor h̊alls i sommar efter styrelsens förm̊aga att arrangera dom. Oscar
erbjöd sig att ta lite fikor i Juni.

7 PR

PR är avklarat
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8 Lokalen

Lokalen är avklarad. Pontus och Torbjörn tar p̊a sig att serva b̊atmotorn.

9 Kompressorn

Henrik berättar att gängorna i rampen har skurit. Henrik skickar ett mejl till
n̊agon som heter Rasmus om det.

10 Bidrag

Styrelsen jobbar vidare.

11 Nästa möte

Näste möte beslutas vara onsdag den 5te augusti.

12 Tidigare protokoll

Förg̊aende protokoll är p̊askrivet, genomläst och g̊ar till handlingarna.

13 Mötet avslutas

Mötet avslutas klockan 20:02.

Justerares underskrifter:

Carl Johan Brengesjö Andreas Nilsson
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