Mötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb
18:19 05-04-2017 CDK lokalen, Chalmers, Göteborg

Närvarande: Irina Sveide, Jakob Sandberg, David Scharin och Carl-Johan
Brengesjö.
1. Mötet öppnas klockan 18:19.
2.

• Carl-Johan Brengesjö väljs till mötesordförande.
• Irina Sveide väljs till mötessekreterare.
• David Scharin väljs till justerare.

3. Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes med tillägg om
Nitroxkurs och möte med kåren.
4. Förgående protokoll. Mötesdeltagande har läst förgående protokoll och
tycker att det ser bra ut.
5. Ekonomi. Bokföringen har skickats in till Chalmers studentkår i veckan.
Chalmers dykarklubb har i nuläget Nordea som sin bank. Villkoren
mellan banker undersöks och klubben borde kanske byta bank under
året för en med bättre villkor.
6. Säkerhetsplan. Säkerhetsplanen kommer revideras även detta år. Punkten bordläggs.
7. Bidrag. Utbildning- och säkerhetsansvarig David Scharin berättar att
han och vice ordförande Carl-Johan Brengesjö har gått en HLR instruktörskurs, för vilket klubben har ansökt om bidrag för hos Idrottslyftet.
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8. Kurser.
(a) HLR. Klubben arrangerar en HLR kurs på skärtorsdagen den 13de
april klockan 18:00. Utbildning- och säkerhetsansvarig David Scharin arrangerar eventet.
(b) Grundkurs i dykning. Det behöver finnas åtminstone 6 personer
som kan gå kursen för att den ska bli av. Styrelsen arbetar så hårt
det går för att få ihop dessa mot slutet av månaden.
(c) Instruktörskursen. Den går bra. Eleverna har teoriprovet imorgon.
Examinationshelgen är bokad till den 19de maj.
(d) Nitroxkurs. Christer Larsson har sagt att han kan hålla i en Nitroxkurs för CDK. Info- och PR-ansvarig Irina Sveide tar kontakt
med Christer och de som har anmält intresse för kursen.
9. Utfärder.
(a) Thetis. Utfärdsansarig Jakob Sandberg undersöker möjligheten
om en båtdyksutfärd till vraket Thetis med sportdykarklubben
vått69 i Trollhättan. Det siktas på att hålla en sådan utfärd första
helgen i maj.
(b) Sommarutfärd. Jakob undersöker möjligheten att ha en ny sommarutfärd till Flekkefjord som förra året.
10. PR.
(a) Dyktank. Info- och PR-ansvarig Irina Sveide undersöker om klubben kan hyra dyktanken under insparken och om Chalmers Studentkår är okej med att tanken står på teknologgården.
(b) Fikor. Irina har gett bort sin fika den 6 april till medlemmen Malin Vaern. Fikor borde annonseras om redan på måndagen eller
onsdagen.
(c) Flyers. Irina skapar och sätter upp flyers för grundkursen.
(d) Kårens nyhetsbrev. Klubben fortsätter bidra till Kårens nyhetsbrev och inläggen ser bra ut.
(e) Bastun. Irina Sveide undersöker möjligheten för klubben att ha
en utfärd till CS-bastun i gengäld mot att klubben städar sjön
utanför.
(f) Dykloppis. Vice ordförande Carl-Johan Brengesjö frågar medlemmen Andreas Nilsson om han kan arrangera en dykloppis under
maj.
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(g) Hemsidan. Styrelsemedlemmar ska skicka en beskrivning av sig
själva och två bilder av sig själva till Irina så att hon kan lägga in
det på hemsidan. En av bilderna behöver vara tydlig.
(h) Möte med Chalmers studentkår. Kåren har erbjudit klubben att
ha ett möte om klubbens PR och de erbjuder ett stort utbud
av kanaler att annonsera. Klubben ställer upp och Irina går till
mötet.
11. Lokalen.
(a) Lokalen ser bra ut förutom att det är lite mycket grejer.
(b) Skåp i lokalen. Vice ordförande Carl-Johan Brengesjö frågar Lokalansvarig Torbjörn Rasmusson om detta.
(c) Övrigt i lokalen. Det är bra om det inte ligger dykutrustning för
ofta i lokalen.
12. Kompressor. Kompressorn går bra.
13. Stadgarna. Stadgarna är fortfarande inte inskickade till kåren eftersom
de ska skickas in med andra dokument. Det arbetas på.
14. Övriga frågor.
(a) Google Drive. Den är uppdaterad.
(b) Styrelse kickoff. Utbildning- och säkerhetsansvarig David Scharin
gör en doodle för nästa styrelse kickoff.
15. Nästa tid för möte väljs till tisdagen den 2 maj klockan 18:00.
16. Mötet avslutas klockan 19:22.
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Vid tangentbordet

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

Justerare

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

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