Styrelsemöte 3/12 -2014
Mötet öppnades av David kl 18.10
Närvarande på mötet är David, Henrik, Willy, Carl-Johan, Nicklas, Joachim och Alexandra.
1. Föregående protokoll
2. Ekonomin
Willy informerar att vi har köpt in kursmaterial för 3*-kursen för 829kr.
Allt överlag ser bra ut.
3. Aktiviteter
a. Utfärder
- Strandflickorna
Strandflickorna blev en väldigt uppskattad utfärd.
- Julbordet
Julbordet ska kosta 110kr (i priset ingår det ingen alkohol) , deadline för anmälning ska vara på
tisdag. Julbordet ska ske den 11/12-2014.
- Gotland
Andreas ska fråga Stefan angående Gotland.
- Testa RB på Poseidon
Joachim ska fråga om detta och återkomma med information.
- Tuna hestberg
Finns ett intresse, vi ska fråga Andreas Torstensson om det är möjligt att vi skulle kunna ordna
en sådan dykhelg.
- Dykloppisen
Blev lyckat och uppskattat.
- Tryckkammaren
Detta ska kollas upp och vi återkommer när vi har pratat med ansvariga.
b. Kurser
I och med att Andreas är ej närvarande kan vi ej ta upp i detalj om kurserna. Den trestjärniga
kursen ska börja den 13/12 och just nu är det 5 personer som är anmälda.
Carl-Johan, Henrik, Joachim, Oscar och Nicklas som är intresserade av gasblender kursen.
Möjligtvis att Sten kan hålla i en sådan.

c. Torsdagsfikor

15/1 Nicklas
22/1 David
29/1 Andreas
5/2 Alexandra
d. PR
Infomailen har ej fungerat, vi ska se över detta.
e. Blygjutning:
Joachim ska ta tag i detta, utrustning har köpts in så att detta ska fungera.
f. Städa i härrydabastun
Detta ska ske 25/4.
4. Lokalen
Kolfiltret har byts ut.
a.Kompressorn
Kompressorn fungerar nu bättre och temperaturen har gått ner till 25 grader. Joachim ska fråga
Sten angående kompressorn.
Krister har informerat att fyllningsrampen ska vara klar i mellandagarna.
b.Båten
Vi ska söka bidrag för att köpa in båt, möjligtvis från kommunen?
5. Bidrag
a. Idrottslyftet
Vi behöver budget samt medlemslista från ledarkursen för att söka ledarkursen.
6. Ångestlistan
7. Årsmöte
a. Kallelse
Preliminärt kommer årsmötet vara den 5/2-2015.
b. Valberedning
David ska prata med valberedningen
9. Nästa möte ska ske den 7/1-2015.
10. Övrigt
Vi har bestämt att avsluta vårt samarbete med ullmax.
Samt diskuterades hur viktigt varmvattendyk ska vara i klubben.

