
Mötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb
18:13 07-09-2016 CDK lokalen, Chalmers, Göteborg

Närvarande: Irina Sveide, Nicklas Åkerlund, Lovisa Bodin, Torbjörn Rasmus-
son, Mikael Mazur, Oscar Isoz och Carl-Johan Brengesjö.

1. Mötet öppnas klockan 18:13.

• Lovisa Bodin väljs till mötesordförande.

• Irina Sveide väljs till mötessekreterare.

• Lisa Sörman väljs till justerare.

2. Ett misstag i förg̊aende protokoll fixas till s̊a att det st̊ar att avrost-
ningsutfärden till Södra L̊angvattnet planeras till den 17de september
istället för den 7de.

3. Ekonomin och medlemskvot.
Kassör Oscar Isoz berättar att ekonomin ser bra ut. Enligt medlemskvo-
ten är det 20% tjejer i klubben, fast det behöver arbetas mer för att f̊a
upp kvoten k̊armedlemmar (Chalmers studentk̊ar).

4. Säkerhetsplan. Mötet bordlägger denna punkt till nästa möte. Styrel-
sens medlemmar ska ha läst igonom säkerhetsplanen tills dess. David
Scharin har skrivit ut säkerhetsplanen och ordnat s̊a att den ligger i en
riktigt fin och stänkskyddad pärm.

5. Bidrag.
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(a) HLR. Bidragsansvarig Lisa Sörman berättar att LoK kräver att
det är minst 3 medlemmar, och att dessa inte behöver vara med-
lemmar utan det duger att inrapportera med dessas personnum-
mer. Lisa söker LoK bidrag för HLR kursen.

(b) Syrgasanalysator kursen. Lisa försöker finna ett bidrag som klub-
ben kan söka, för att kompensera en del av syrgascellerna eller
lödstationen.

(c) DHLR. Lisa söker pengar för DHLR kurs åt Carl-Johan Brengesjö,
Hanna Sallén-Lennartsson och David Scharin.

(d) Klubbens aktiviteter. Lisa försöker f̊a in fler uppgifter om klubbens
aktiviteter, s̊a att hon kan söka bidrag för detta.

6. Kurser.

(a) HLR kurs. Vice ordförande Carl-Johan Brengesjö kollar med Da-
vid Scharin om han känner för att ge en HLR kurs.

(b) Nybörjarkurs. Det finns en del som är intresserade av nybörjarkurs.
Styrelsen drar ihop en lista med intresserade.

(c) Instruktörskurs. Kurspaketen har skickats till Christer Larsson.
Fast eftersom avin kom inte med s̊a kan vi kan inte hämta ut
dom. Christer är pepp p̊a att ge kursen. Vi h̊aller p̊a att ordna
med datum för uppdykningshelg.

(d) Syrgasanalysator kursen. Arbetas p̊a.

(e) SISU. Lovisa Bodin vidarebefordrar ett mejl till styrelsen, fr̊an
SISU om deras kurser.

7. Utfärder.

(a) Flekkefjord. Utfärdsansvarig Mikael Mazur berättar att p̊a det
stora hela s̊a var det en bra utfärd och att det var ett bra ställe.
Han anser att det är bra att vi slänger lite större utfärder (som
den till Flekkefjord) lite d̊a och d̊a.

(b) Smögen. Mikael försöker se med Smögen dyk och upplevelse om
vi kan boka en liknande utfärd till Smögen som den i v̊aras. Fast
Smögen dyk och upplevelse har ännu inte bestämt hur länge de
kommer ha öppet. Det skulle vara bra att ha en s̊adan utfärd strax
efter grundkurs, för att vidarebeh̊alla intresset hos nya dykare.

(c) Avrostningsdyket till Södra L̊angvattnet. Deltagare försöker va-
ra redo nästa lördag (17de) klockan 10:00. Det finns tv̊a bilar
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för tillfället. Torbjörn Rasmusson kan även boka en bil s̊a det
blir åtminstone tre bilar. Det fungerade väldigt bra förra g̊angen.
Grillen kommer med.

8. PR.

(a) Dyktanken. De som skulle leverera dyktanken kunde inte leverera
den, s̊a klubben köpte en (ovan mark) pool istället. Sedan visade
det sig att det inte fanns n̊agot uttag för brandpost p̊a Tekno-
logg̊arden. Torbjörn Rasmusson lyckades l̊ana en brandpost, fast
det fanns ingen slang att l̊ana till. Lovisa Bodin fick tag p̊a 90m
brandslang (i tre delar) gratis, fast d̊a passade inte slangkopp-
lingen brandposten. Sedan köpte Torbjörn och Lovisa ett nytt
munstycke. Fast eftersom munstycket p̊a brandposten var skadat
s̊a gick det inte att f̊a fast slangen iallafall. Mikael Mazur lyckades
slutligen f̊a p̊a kopplingen p̊a brandposten under aktuellt möte.
Slangarna behöver skarvas ihop.

(b) Nollkampen. Klubben tar med poolen och fyller den med vatten
och gör lite roliga saker med den. Lisa Sörman köper fika som kan
delas ut. Irina Sveide skickar ut ett mejl om att vi behöver hjälp
p̊a nollkampen. Irina köper in mat till kvällsfikan.

(c) Fikor. Lisa Sörman och Mikeal Mazur byter tid för när de skulle
arrangera sina fikor. Carl-Johan Brengesjö noterar detta i kalen-
dern.

(d) Flyers. Lovisa Bodin skulle göra flyers fast har inte hunnit göra
detta.

(e) Dykloppis. Dykloppisen är p̊a g̊ang. Lovisa Bodin har försökt fr̊aga
Andreas Nilsson om han kan hjälpa till fast han har inte hunnit.

(f) Kaffetermos. Carl-Johan Brengesjö köper in en ny kaffetermos till
klubben.

(g) Skärm i korridoren. Torbjörn Rasmusson tar p̊a sig att göra en
träkloss som kan sitta emellan väggen och skärmen. Det övervägs
även att l̊ata en liten gömd Raspberry Pie visa bilderna istället
för att dra in en sladd i lokalen.

(h) Hemsidan. Irina Sveide har fortfarande inte lyckats logga in p̊a
content management hemsidan.

9. Säkerhet och utbildningsansvarig. Eftersom David Scharin kommer stan-
na i Göteborg s̊a kan det vara bra att ha kvar honom som säkerhetsansvarig
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och Andras Nilsson till utbildningsansvarig (utan att vara med som sty-
relseledamot). Andreas Nilsson läggs till i styrelsemejlen.

10. Sk̊ap. Lokalansvarig Torbjörn Rasmusson beställer in nya sk̊ap s̊a snart
som han f̊ar tid.

11. Bord, stolar och saker. Det g̊ar att rensa ut mycket saker fr̊an lokalen.
Detta är bra s̊a det finns utrymme för den nya poolen.

12. Kompressorerna.

(a) Gastryckmätaren. Kompressoransvarig Nicklas Åkerlund försöker
limma ihop den skadade gastryckmätaren.

(b) Nicklas har satt upp upphängnings öglor i gaskammaren.

(c) N̊alventil. En ny n̊alventil är p̊a g̊ang.

(d) Oscar Isoz har ordnat en ny skylt i en ny färg som säger att gas-
flaskor skall tas i säkerhet vid brand.

(e) Kompressorlogg. Nicklas har ordnat en ny fin pärm med fina blad,
där vi loggar körningen av kompressorn. I den finns även handbok
för kompressorn. Samt medlemslista för de som f̊ar fylla.

(f) Rutiner. Nicklas har ordnat instruktioner med rutiner för luftfyll-
ning som kommer sättas upp p̊a väggen.

(g) Torbjörn Rasmusson läggs till p̊a fyllarelistan. Nicklas g̊ar igenom
fyllsystemet för Torbjörn p̊a fikan den 8de (imorgon).

(h) Nicklas har beställt en ny syrgasanalysator och en ny l̊ada för
analysatorn, fr̊an dykmagasinet. Fast den har inte kommit än.

(i) Tvättanläggning. Josef Eklann ska bygga en tvättanläggning för
gasflaskor till Oxygene. Nicklas har bett om att f̊a en kopia p̊a
hans ritning, s̊a att klubben kanske skulle kunna tvätta flaskor i
framtiden.

(j) Inline. Det finns sätt att inlinefylla, fast det tar upp plats.

(k) Det g̊ar att dra ihop ett event där vi skickar iväg alla flaskor för
tvättning. Nicklas kollar upp det.

13. Stadgruppen.

(a) Stadggruppen träffas nästa g̊ang p̊a måndag (den 12te).

(b) Dokument. Styrelsen läser igenom staggruppens dokument tills
nästa g̊ang.
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(c) Hedersmedlemmar. Christer Larsson och Sten Meyer skulle kun-
na bli hedersmedlemmar. Fast det är inte klart vad det skulle
innebära.

14. Övriga fr̊agor.

(a) Dokument. Styrelsemedlemmar i klubben uppmuntras p̊abörja do-
kument som berättar om sitt ansvar och som har tips till sina
efterträdare.

(b) Underställ. Det finns en massa Ullmax underställ som klubben
har betalt av och äger. Medlemmar som är intresserade kan köpa
dessa.

15. Tid för nästa möte. Nästa möte planeras till onsdag den 5 oktober 2016
klockan 18:00.

16. Mötet avslutas 20:19.
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Vid tangentbordet

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

Justrerare

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lisa Sörman

Datum

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