Styrelsemöte 26/02
Närvarade på mötet:
David Scharin
Carl Johan Brengesjö
Alexandra Iantchenko
Stefan Barth
Henrik Mård
Oscar Isoz
Willie Alvner
Niclas Åkerlind
Joachim Härsjö
1.Mötet öppnades av David Scharin.
Alexandra vals som sekreterare och Joachim är justerare.
Dagordningen godkänns.
2. Val av ansvarsområden för styrelsen sker.
Vice Ordförande samt ansvarig för kompressor är Stefan.
Ansvarig för utbildning och säkerhet är Andreas Nilsson
Utfärdsansvarig samt sekreterare är Alexandra.
Materialförvaltare är Carl.
Ansvarig för lokalen är Joachim.
Informationsansvarig (och här inkluderas ansvar för PR) är Oscar.
Bidragsansvarig är Niclas samt Joachim.
Ansvar för SISU har David.
Resterande i styrelsen kommer hjälpa till där det behövs.
Firmatecknare är David Scharin (ordförande, 870605-4916) samt Willie Alvner (kassör, 930218-5799).
Firmatecknare får ta beslut (tillsammans) om inköp som inte överstiger ett belopp om 5000kr. Överstiger
inköpet detta belopp måste ett beslut ske tillsammans med hela styrelsen, och beslut med mycket högre
belopp måste ske via ett medlemsmöte med en omröstning.
3. Föregående protokol har inte kommit ut än. (så ingen har sett den)
4. Ekonomi: Willie kommer ha ett möte med Fanny, där han tar över ansvaret som kassör.
Informationen om ekonomin kommer därför komma senare.

5. Aktiviteter
1. Utfärder som planeras framöver är:
- Bergen
- Gotland. Kommer ske runt påsk. Det mesta måste bokas tidigt, så Alexandra bokar färja så
tidigt som möjligt för två bilar, ett släpp (och 10 platser) . Boendet borde inte bli något problem.
Intresseanmälan borde ske snart.
- Skeppis. En “budget” utfärd

- Jordfall. Samma tanke som ovan. Här kan man göra en bra utfärd över endast en helg. 14
personer ska kunna stanna i stugan runt 2000kr. Mobil bastu?
- Båtdyk med “Brasillia” eller “Kongo”. På “brasillia” ska det vara möjligt att hyra utrustning,
vilket kan vara intressant för medlemmar som inte har utrustning men vill testa dyka i svenskt vatten.
2. Det kommer arrangeras tre kurser under terminen: en enstjärnig kurs, en marinbiologisk
samt en dykledarekurs. Andreas har ansvar för dessa.
3. Angående torsdagsfikor är det David som tilldelar ansvaret till styrelsemedlemmarna och om
någon får ett datum som de inte kan, är det dennes uppgift att byta med någon annan. Första fikan (27/2)
har Stefan, veckan efter (6/3) är det Andreas och sen (13/3) är det Carl som har fikat. David skickar en
lista för övriga datum.

6. PR
Kårens dag gick väldigt bra. Många chalmerister intresserade, många som har redan dykcertifikat men har
inte dykt i svenskt vatten. Det skulle vara bra att ordna ett prov- på- dyk med torrdräckt för de som har
(dyk)certifikat och vill prova på att dyka med torrdräkt.

7. Lokal
1. Det blev ingen sittning i lokalen.
2. Lokalen behöver rustas upp i ett antal områden. Kolfiltret och bildskärmen måste fixas.
3. David kommer maila angående “access” till “miljörummet”. David, Joachim och Henrik vill
ha “access”.

8. Kompressorerna
En utfärdsramp behövs fortfarande (Stefan har ansvar för det?)

9. Övriga frågor
1. Om det är en direkt fråga på mailistan borde alla svara till listan.
2. Nycklarna till lokalen ska spåras så att bortlånade nycklar kommer tillbaka. Alexandra
kontaktar Malin angående detta, David mailar de gamla styrelsemedlemmarna. Willie skriver om
dokumentet om nycklarna så att det är strängare och framgår tydligt att det är bara styrelsen som ska ha
nyckel till lokalen. Stefan vill ha ett “nyckelkvitto” så att det finns ett tydligt “bevis” om nyckeln har
blivit bortlånad eller att man har lämnat tillbaka nyckeln. Deposition till kontot skall betalas när man tar
ut en nyckel.
3. Det diskuteras att skicka flaskor på provtryckning. Om det blir tillräckligt med flaskor kan
Stefan köra ner med ett släpp till Gotland för att få dem provtryckta (betalda kostnader). Helst inte under
Gotlandsutfärden då det är redan mycket packning då.
4. När man lämnar en flaska i “gaskammaren” ska den framgå tydligt namn och telefonnummer.
Om inte uppfylls skall man vara medveten om att flaskorna bli utlånade. En lapp om detta ska finnas i
“gaskammaren”.

5. En ny ångestlista ska skapas av David på google docs.
6. En ny kurs om hur man fyller gasflaskor ska ske snarast och det ska hållas av Stefan.
7. Västkustalliansen
Samarbetet med västkustalliansen borde fortsätta men inte ekonomiskt. Stora anledningen till samarbetet
från CDKs sida är att medlemmar ska kunna ta kurser från andra klubbar på västkusten utan att betala
medelmsavgift. Oscar ska gå till möterna (som är en gång per månad) och vara representant från
klubben.
8. Kick Off
Förslaget är att ha kick offen i sportstugan. David ska kolla upp om detta. Ett annat förslag är
styrelsedyk till jordfall.
9. Nästa möte ska ske onsdagen 2:a april 2014 kl 18.
10. Utlåning av utrustning till expedition Bjurälven
Stefan frågade om det skulle vara bra att låna avfuktaren, en syrgasflaska samt den mobilla kompressorn
till expedition bjurälven. Tanken är inte att använda utrustningen där, utan den kommer vara backup. Som
tack för detta kommer Stefan hålla en gratis föreläsning om expeditionen.
11. Material
Oxyboxen måste fixas, just nu är den väldigt sliten. Oxyboxen ska tas med när en medlem dyker, det är
bara bra om den slits då den skall användas. En lista bordes sättas upp så att medlemmar kan skriva upp
när de använder den.
10. David avslutar mötet.

