Mötesprotokoll
Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019).
Plats:

CDK:s lokal i maskinhuset, Chalmers
Chalmers tvärgata 4, Göteborg

Tid och datum:

18:15 – 20:06, onsdagen den 5:e november 2014

Sammankallande:

Ordförande, David Scharin

Vid protokollet:

David Scharin

Tid för nästa möte:

Onsdag den 3:e december 2014 klockan 18:00

Bilagor:

Kallelse

Närvarande:
David Scharin
Willie Alvner
Carl Johan Brengesjö
Joachim Härsjö
Henrik Mård
Andreas Nilsson
Oscar Isoz
Nicklas Åkerlund

§6.1
18:15
§6.2
§6.3
§6.4

Frånvarande:
Stefan Barth
Alexandra Iantchenko

Sammankallande, David Scharin, förklarar mötet öppnat.
Mötet öppnas.
Föregående styrelsemötesprotokoll samt instruktörsmötesprotokoll kan lästs av
samtliga och ingen har några invändningar.
Då sekreteraren är frånvarande beslutar mötet att David ska föra protokoll.
Willie föredrar ekonomin. Ekonomin är under kontroll.
För närvarande har vi 52 medlemmar, tyvärr kan så lite som 10 vara kårmedlemmar
vilket är betydligt under de 50 % som kåren vill att vi ska ha. Styrelsen finner att det
inte är så mycket vi kan göra åt saken förutom att fortsätta försöken med rekrytera
kårmedlemmar då vi som medlemmar av riksidrottsförbundet inte kan neka någon
medlemskap.
Tyvärr verkar det som att vi missat kårens kassörsutbildning. Enligt kåren ska ett mail
ha gått ut från kåren till alla föreningars kassörer, något sådant mail är det dock inte
någon i styrelsen som känner igen.
Till nästa års medlemsansökningar skall ansökan ske via ett Google-docs-formulär i
stället för som idag via mail till kassören, detta dels eftersom att man på så sätt får
bättre ordning på ansökningarna och dels eftersom att man då kan lägga in
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§6.5

obligatoriska fält så att inga detaljer glöms bort. David ordnar ett formulär på
hemsidan.
Aktiviteter
Vi har varit lite dåliga på att planera in aktiviteter med god framförhållning i styrelsen
för hösten. Vi ska försöka bli bättre på detta genom att bestämma lite preliminära
datum på utfärder under våren redan på detta möte.
a Utfärder
Strandflickorna:
Lite mer än tre veckor kvar, tre deltagare är anmälda. Dock har vi inte satt något
sista anmälningsdatum och antagligen kommer fler att anmäla sig efterhand.
Vi har även tagit emot en förfrågan från Håkan på Lindome SDK om att han som
instruktör kan komma upp med några elever som saknar några kursmoment.
Styrelsen ställer sig mycket positivt till detta då LSDK har varit mycket generösa
mot oss genom att erbjuda oss kursplatser och pooltid.
Julbordet
Julbordet skall hållas den 11:e december. Henrik blir ansvarig för att koordinera
julbordet.
Bootmässa
CJ vill åka på bootmässan i Düsseldorf. Han kommer skicka ut ett mail på
maillista och får han med sig några andra så blir det en CDK-utfärd.
Nyårsdyk
St. Pölsan DK anordnar varje år dyk på nyårsafton som brukar vara väldigt trevligt.
Andreas tror att dykare från CDK kan vara välkomna att delta om vi frågar
STPDK snällt. Andreas hör med dem.
Bastustäd
David berättar att det inte finns några lediga lördagar i höst så att vi borde försöka
boka in en lördag i vår och en som vanligt i höst. Styrelsen föreslår 25:e april och
den 3:e oktober. David kontaktar husansvarig på kåren.
Gotland
Styrelsen bestämmer preliminärt att vi ska ha en utfärd till Gotland om det går att
fixa bra boende, färja och deltagare. Preliminärt datum 1-5:e april. Andreas blir
ansvarig för att höra med Stefan och undersöka om det kan bli av.
Utfärdshelg
Vi bokar preliminärt in en utfärd den 16-17 maj eller de klämdagar som ligger
därförinnan beroende på vilken utfärd det blir.
Koster
Då kosterutfärden blev väldigt lyckad med jättefint dyk skall vi försöka få till en
ytterligare kosterutfärd under våren men då som en dagsutfärd i juni.
b Kurser
Marinbiologikursen
Marinbiologin kommer att fortsätta under hösten i samband med torsdagsfikorna
under hösten men eftersom att medlemmarna dyker så mycket just nu avvaktar vi
något och satsar mer på det när det blir kallare i vattnet. Andreas har hört att det
finns intresse för att besöka havsöringsleken.
Trestjärnig kurs
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Infokväll i morgon. Verkar vara stort intresse. Sten är ansvarig instruktör.
Gasblender
Christer kommer att hålla kurs antagligen under november eller december. Det
har även kommit instruktörsanvisningar vilket gör att vi kanske kan ta med fler än
bara de som sitter i styrelsen eller är utbildade kompressorskötare. Antingen blir
det en heldag eller som ett flertal kvällstillfällen.
c Torsdagsfikor
David föreslår att dykfika skall hållas med ansvar enligt följande:
11/12
Henrik: Julbord
18/12
CJ
Mellandagarna: Ingen fika
8/1
Andreas
Mötet har inga invändningar utan beslutar enligt förslaget.
d PR
Oscar är inte närvarande. Vi har gjort för lite PR mot chalmerister, särskilt för
trestjärnig kurs. David mailar Oscar under mötet och han svarar snabbt att han
kommer att se till att han fixar annons i kårens nyhetsbrev, skärvar och/eller flyers.
e Blygjutning
Vi har nu fått ett brännarsystem som fungerar. Det är bara att boka ett datum
under vintern när det inte dyks så mycket.
f Gasleverans
David har förhandlat ett nytt pris med gasleverantören och vi har redan fått en
leverans med ny syrgas.
g Dykloppisen
Andreas har hört av flera intressanta försäljare till dykloppisen.
h Tryckkammare
Vi skall höra under den trestjärniga kursen om det finns intresse av att besöka
tryckkammaren, trots att de höjt priset.
i Övrigt
Testa RB på Poseidon
Joachim hör av sig till sin kontakt på Poseidon om de vill att vi kommer på besök.
Lokalen
a Joachim har ordet
Lokalen är ok, inte mycket har hänt sen sist.
b Kompressorn
Kompressorn går bra ibland varmt enligt Joachim som kör den mycket under
dagen. Vi diskuterar att se över en utsugsfläkt och att se över kylsystemet i
gaskammaren.
Carl Johan har varit i kontakt med Christer som skall hämta den gamla rampen
för att syrgastvätta och serva de delar som kan återanvändas till att att bygga en
utfärdsramp som de tror kommer att bli klar till strandflickorna den sista helgen i
november.
Bidrag
Nicklas kontrollerar om vi kan ansöka om att bli bidragsgodkända till nästa år.
Instruktörsmötet
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§6.10
§6.11

§6.12

20:06

Protokollet lästes upp på förra mötet.
Oscar får i uppdrag att se till att alla protokoll från styrelsemötena dyker upp på
hemsidan.
Ångestlistan
Vissa medlemmar säger att de inte längre kommer åt ångestlistan och David säger att
de då får maila så fixar han det.
Alla i styrelsen har inte skickat in presentation till Oscar för presentation på hemsidan.
Detta bör göras snarast, annars får man finna sig att andra hittar på saker och
publicerar.
Joachim kommer att köpa in ett kolfilter till köksfläkten.
Västkustalliansen
Oscar är inte här men vi hoppas att han mailar ut protokollen från mötena.
Nästa möte
David föreslår att nästa möte skall hållas på samma ställe onsdagen den 3/12 klockan
18:00. Mötet beslutar i enlighet med ordförandes förslag.
Övrigt
Maskins rekryteringsgrupp har hört av sig och vill att vi ska gyckla vi ska höra av oss
till Felicia som kanske kan vara intresserad.
Panne vill ha två personer som hjälper till vid rädda ägget. David har redan fixat detta.
David avslutar mötet

Vid protokollet:.

Justeras:

______________________________________
David Scharin
08-11-14
Göteborg

_______________________________________
Nicklas Åkerlund
08-11-14
Göteborg
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Kallelse till styrelsemöte
David Scharin <ordf@chalmersdykarklubb.se>
Till: "styrelsen-cdk@chalmersdykarklubb.se" <styrelsen-cdk@chalmersdykarklubb.se>
Plats och tid:
Chalmers dykarklubb:s lokal den 5/11 2014 klockan 18:00
Kallade:
David Scharin
Willie Alvner
Stefan Barth
Carl Johan Brengesjö
Joachim Härsjö
Alexandra Iantchenko
Oscar Isoz
Henrik Mård
Andreas Nilsson
Nicklas Åkerlund
1. Föregående protokoll
2. Ekonomin - Willie
3. Aktiviteter
a. Utfärder i höst? -Alexandra
- Skeppis
- Något mer typ luciadyk?
b. Kurser
- Marinbiologin
- Trestjärnig
- Gasblender
c. Torsdagsfikor
11/12 Henrik
18/12 CJ
Fikor i mellandagarna?
8/1 Andreas
d. PR
- PR-grupp: Oscar
- Blev det affischer och budskap på kårens skärmar?
- Värvning av nya medlemmar
e. Blygjutning: Joachim
f. Städa i härrydabastun
g. Gasleverans
h. Övrigt
- Bootmässa
- Testa RB på Poseidon?
4. Lokalen
a. Jocke har ordet
b. Kompressorn
- Utfärdsramp -CJ
c. Båten
- Oscar: Vad sa LSDK?
5. Bidrag -Nicklas
a. Kommunen
b. Idrottslyftet
6. Instruktörsmötet -Andreas
7. Ångestlistan? -Vad hände?
8. Vad har sagts på västkustalliansmötena?
9. Nästa möte, förslag 3/12
10. Övrigt

30 oktober 2014 07:46

