Mötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb
18:13 05-10-2016 CDK lokalen, Chalmers, Göteborg

Närvarande: Irina Sveide, Nicklas Åkerlund, David Scharin, Lovisa Bodin,
Mikael Mazur och Carl-Johan Brengesjö.
1. Mötet öppnas klockan 18:13.
• Lovisa Bodin väljs till mötesordförande.
• Irina Sveide väljs till mötessekreterare.
• Mikael Mazur väljs till justerare.
2. Godkännande av dagordning. Godkännes med en extra punkt om röjning
i lokalen.
3. Ordförande Lovisa Bodin läser förgående protokoll från den 7/9 2016.
Förgående protokoll går till handlingarna.
4. Säkerhetsplanen. Styrelsen instämmer att den säkerhetsplan som reviderats av säkerhetsansvarig David Scharin ser bra ut, förutom några
stavfel. Styrelsen godkänner säkerhetsplanen.
5. Bidrag bordläggs eftersom bidragsansvarig inte är närvarande.
6. Kurser.
(a) HLR kurs. Säkerhetsansvarig David Scharin har utbildat sig till D
och S HLR instruktör. Målsättningen är att arrangera HLR kurser
på både grund och fortsättningsnivå.
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(b) Nybörjarkurs. Styrelsen avvaktar för mer information från Smögen
dyk och upplevelse. Styrelsen tycker att det skulle vara en god idé
att ha nybörjarkurs hos dom. Ordförande Lovisa Bodin ansvarar.
(c) Instruktörskursen. Den arbetas på.
(d) Syrgasanalysator kursen. Den arbetas på.
7. Utfärder
(a) Höstutfärd. Utfärdsansvarig Mikael Mazur berättar att Smögen
dyk och upplevelse ger klubben rabatt om klubben bokar 6 sovplatser för en utfärdshelg med båtturer med dem. Styrelsen tycker
att det låter bra. När datum är satt så ska Mikael kontakta Lovisa
Bodin så att hon kan ta med datumen i nyhetsbrevet.
(b) Dagsutfärd. Styrelsen anser att det skulle vara bra om det arrangeras en utfärd för mer eller mindre erfarna dykare som inte är
vana vid dykförhållandena i Sverige. Intresset för en sådan har
varit stort.
8. Fikorna. Styrelsemedlemmar ska hålla koll på när deras fikor är, skicka
ut information i god tid och försöka ha teman.
9. Kursförfrågningar. Vi uppmanar intresserade att skriva till kurs@chalmersdykarklubb.se.
Info och PR ansvarig Irina Sveide ordnar ett förslag på ett nytt visitkort. Ordförande Lovisa Bodin ordnar ett förslag på en nu flyer.
10. Dykloppis. Andreas Nilsson har planerat CDKs dykloppis till den 27/10
2016. Ordförande Lovisa Bodin kommer göra ett Facebook event för
detta och ordna flyers. Styrelsemedlemmar ska kontakta personer som
de tror skulle vara intresserade av att sälja på loppisen.
11. Julbord. CDKs årliga julbord planeras till den 15de December 2016
och alla i styrelsen ska bidra till att eventet blir av. Vice ordförande
Carl-Johan Brengesjö är huvudansvarig för eventet.
12. Dator i korridoren. Det arbetas på.
13. Protokoll på hemsidan. Det arbetas på.
14. Lokalen. Bordläggs då lokalansvarig inte är närvarande.
15. Röjning i lokalen. Info och PR ansvarig Irina Sveide drar i ett städa
ur lokalen”event där det bjuds på mat. Det bör ske ganska snart. Det
är alla styrelsemedlemmars ansvar att vara med och röja. Doodle ska
användas för att planera dag.
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16. Kompressorn.
(a) Kompressoransvarig Nicklas Åkerlund berättar att kompressorn
går bra. Nicklas försöker få tag på Rasmus angående mindre saker.
(b) Fyllistan. Fyllistan över behöriga fyllare behöver uppdateras. Nicklas tillser att det blir gjort.
17. Stadggruppen.
(a) Hedersledamot. I stadggruppens förslag står det hedersledamot.
Styrelsen misstänker att det är felskrivet och att det är menat att
stå hedersmedlem.
(b) Tre föreningsstämmor. Styrelsen är eniga om att tre föreningsstämmor
är för många. Utfärdsansvarig Mikael Mazur framför styrelsens
åsikt via ett mejl till stadggruppen.
18. Övriga frågor.
(a) Ledamotsöverlämning. Varje styrelsemedlem ska skriva en beskrivning om sitt huvudansvar i styrelsen. Detta skall vara utformat så
att det underlättar för efterträdare i styrelsen.
(b) Kylen och frysen. Frysen är full av hela råvaror av saker som inte
går att frysa. Det har även funnits mycket utgånget i kylen. På
röjdagen så ska frysen rensas ut. Varje sak som stoppas in i frysen
ska ha en etikett med namn på den som stoppade in det, datum
och anledning till att det fryses in.
(c) Ny styrelse. Nuvarande styrelse kan hjälpa valberedningen genom
att undersöka medlemmars intresse för att sitta i styrelsen redan
nu. Styrelsen kan sporra intresset genom att arrangera lite roliga
aktiviteter den här hösten.
19. Nästa möte planeras till den 2 November 2016.
20. Mötet avslutas 20:23.
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Vid tangentbordet

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

Justerare

...........................
Mikael Mazur
Datum

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