
Mötesprotokoll, Chalmers Dykarklubb 6 april 2016
Närvarande: Torbjörn Rasmusson, Carl Johan Brengesjö, Lisa Sörman, Nicklas Åkerlund, Mikael 
Mazur, Oscar Sveide

Mötet öppnas klockan 18:15.

Lovisa Bodin väljs till ordförande
Oscar Sveide väljs till sekreterare
Lisa Sörman väljs till justerare

Dagordningen godkännes enhälligt.
Ekonomin tas inte upp eftersom kassören inte är närvarande.

Kurser 
CMAS tre stjärnig kurs: Det finns flera som har kursmoment kvar. Kan vara bra att anordna 
kursutfärder.

Dykledarkurs: Lovisa har fått information av Sten.

Instruktörskurs: Kursen ligger i utvecklingsstadiet.

CMAS enstjärnig kurs: Det ser ut att bli svårt att arrangera en enstjärnig kurs den här våren.

Lovisa kollar upp om det går att köra en dykledarkurs, nitroxkurs och eventuellt två stjärnig kurs till
hösten.

Vi försöker anordna en kväll med instruktörshäng. De som är intresserade tar kontakt med Lovisa.

Utfärder

CDK drar till Smögen dyk och upplevelse på fredag den 8de april 2016.

Föreslås att vi bokar rum för 8 personer den 4-10 juni i Flekkefjord i Norge.

I mitten av slutet av oktober är det rimligt att ha en enstjärnig kurs utfärd. Vått69 är ett bra ställe för
enstjärnigt kursdyk eftersom det underlättar för instruktörerna.

Dagsutfärder: Medlemmar uppmuntras marknadsföra och bjuda in andra till sina dagsutfärder. 
Mikael ordnar ett schema för dagsutfärder maj, första två veckorna i Juni och Augusti.



Fikor och övrig PR

Styrelsen har tidigare diskuterat om att hyra en stor genomskinlig dyktank. Denna skulle skulle 
kosta 4 000kr att hyra för en helg varav 2 000kr skulle vara att köra hit den. Det finns en risk att den
kan skulle vara utsatt för klotter eller annan skadegörelse. Torbjörn kollar upp om det är okej om 
klubben ställer en tank på gården vid kårhuset någon gång från början till slutet av nollningen. 

Föreslås att vi undersöker vad en 7 meter i diameter bred och 1.5 meter djup genomskinlig 
trädgårdspool kostar att köpa.

Nyhetsbrev

Inget att ta upp.

Fika listan

Om någon byter så borde det ändras i kalendern i god tid. Carl Johan fixar så att Oscar Sveide står 
istället för Oscar Isoz på nästa fika 14/4 2016.

Dykloppis

Andreas Nilsson har sagt att han gärna anordnar en dykloppis. Lovisa ska fråga honom om han har 
tid att fixa en någon gång i maj.

Andreas Nilsson håller även på att ordna två mikroskop till klubben.

Lokal

Torbjörn åtar sig att anordna en städ fika alternativt städdag, samt att sammanställa en 
inventeringslista.

Kompressorn
Mikael har bytt en syrgasflaska i kompressorrummet. Vi har ett luftfilter till utfärdskompressorn 
som behöver en anslutning till det nya filtret. Nicklas försöker få kontakt med Rasmus som är borta.
Vi har fått en ny hink för avluftningen som fungerar bra. 

Provtryckning: Mejlet som skickades ut om att otryckta flaskor ska bort från lokalen ledde till att en
person svarade att personen hade en otryckt flaska i lokalen. Anders Torstenson tog med sig två 
flaskor för provtryckning åt en medlem när han ändå skulle åka iväg och provtrycka.

Nicklas fixar lite allmän information. Föreslås att det sätts upp en skylt som beskriver hur en läser 
av provtryckningsdatum.

Nycklar
Personer utanför styrelsen som beviljas nycklar till lokalen är Andreas Nilsson, Anders Torstenson 
och Joakim Hörsjö. CDK har för nuvarande 2-3 passerkort som fungerar och vi försöker ordna fler. 
Oscar Sveide försöker förlänga ett passerkort som tillhör CDK och fråga om det går att få fler kort. 

Stadggruppen
Stadggruppen ligger för nuvarande på is.

Övriga frågor



Styrelseavspark
Styrelseavsparken gick bra och Carl Johan styr upp ytterligare en styrelseavspark.

Google drive
Vi flyttar dokument från Dropbox till Google drive. Lovisa pratar med David om detta.

Mejl/sms grupp
Mikael ordnar en sms grupp för styrelsen som ska avse mer akuta saker.

Hemsidan
Oscar Isoz har sagt att han ska lägga ut personliga profiler åt styrelsemedlemmar på hemsidan, fast 
alla profiler har inte skickats till honom än.

Säckkärran 
Säckkärran har ett punkterat däck. Torbjörn kollar på det. Om den är för ranglig och skranglig eller 
om däcket skulle vara för dyrt att byta så köper CDK en ny.

Syrgas
CDK tar för nuvarande 0.12kr/litern för syrgas, fast vi skulle gå break-even för 0.05kr/litern. 
Styrelsen beslutar att CDK sänker priset till 0.06kr/litern för syrgas. Vinsten är avsedd för 
fyllanläggningens omkostnader.

Protokoll
Oscar Sveide ordnar en mall för styrelsemötesprotokoll. Styrelsen beslutar att mötesprotokoll ska 
justeras och skickas ut inom 24 timmar efter möte.

KTHs dykarklubb
En ledamot i KTHs dykarklubb har frågat om CDK vill åka ut och dyka med dom. Lovisa svarar 
ledamoten och refererar till Mikael.

Skärm i korridoren.
Oscar Sveide frågar vaktmästare Blagica om klubben får borra fast en bildskärm i väggen utanför 
lokalen.

Västkustalliansen
Det är i klubbens intresse att gå till deras nästa möte och promota dykloppisen. Också är det i 
klubbens intresse närvara eftersom vi kan få goda överenskommelser med andra klubbar. Vi skickar 
ut en förfrågan om någon från klubben vill gå på dom.

Nästa möte
CDK styrelsen planerar nästa möte till onsdag den 11 maj 2016.

Mötet avslutas klockan 20:22


