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Mötesprotokoll 
Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019).  
 
Plats:  CDK:s lokal i maskinhuset, Chalmers 
 Chalmers tvärgata 4, Göteborg 
 
Tid och datum: 18:20 – 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 
 
Sammankallande: Ordförande, David Scharin 
 
Vid protokollet: Joachim Härsjö 
 
Tid för nästa möte: Onsdag den 1:e oktober 2014 klockan 18:00 
 
Bilagor: Kallelse 
 
 
Närvarande: Frånvarande: 
Carl Johan Brengesjö David Scharin 
Joachim Härsjö Stefan Barth 
Henrik Mård Alexandra Iantchenko 
Andreas Nilsson Willie Alvner 
Oscar Isoz 
Nicklas Åkerlund 
 
 
§6.1 Oscar Isoz förklarar mötet öppnat 18:20 
18:20 Mötet öppnas. 
§6.2 Ekonomin: Willie var ej närvarande så ingen info delgavs.  
§6.3 Aktiviteter: 

a Utfärder: i höst: 
Alexandra var ej närvarande så ingen information angående bokade utfärder i höst. 

b Kurser 
*** info-träff kommer att ske den 6:e november, Andreas kommer skicka ut 
information kring detta. 
Marinbiologi kursen kommer att återstartas inom den närmsta framtiden 
Det kommer inte att bli någon *-kurs i höst i CDKs regi, det ligger på förslag att 
försöka få till en till hösten då detta kommer att diskuteras på kommande 
instruktörsmöten 
Det kommer att köras en gasblenders kurs med kurstart någon gång i november  
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c Torsdagsfikor 
30/10  Alex 
6/11  David 
13/11  Oscar 
20/11  Willie 
27/11  Joachim 
4/12  Alex  
Schemat är ok och det diskuterades att försöka få till lite olika teman på några av 
dykfikorna i försök att locka fler medlemmar till fikorna. 

d PR-grupp: Oscar 
Blev det afficher och budskap på kårens skärmar? 
Oscar har tagit fram en bild som styrelsen godkände under mötet att Oscar skall 
annonsera på skärmarna i kårhuset. 
Förslag om att införskaffa en beach-flagga för att bättre marknadsföra klubben. 
Flaggan kan ställas ut i samband med dykfikorna för att synas mer. 
Värvning av nya medlemmar 
Ingen aktivt aktivitet för att värva nya medlemmar för stunden. 

e Blygjutning: Joachim 
Inget nytt försök har gjorts sedan förra mötet. En extra brännare är införskaffad 
men inte testad. 

f Städa i Härrydabastun 
Uppbokat under hösten så det blir eventuellt undervåren. Beslut om när skall 
bestämmas vid ett senare möte. 

g Övrigt 
§6.4 Lokalen 

a Joachim har ordet 
Inget att nytt mer än att lokalen har städas sedan senaste mötet. 

b Kompressorn 
Utfärdsramp: CJ 
Christer har tagit fram två lösningsförslag, ett där delar från den förra rampen 
återanvänds. Kostnad för detta förslag var ca 2000 till 3000 kronor. Det andra 
förslaget består av att köpa allt nytt och skulle då kosta ca 7500 kr. CJ skall be 
Christer skicka en offert på de båda förslagen. 

c Båten 
Oscar: Vad sa LSDK? 
Inget gjort sedan senaste mötet 

§6.5 Bidrag 
a Kommunen 

Inget gjort sedan senaste mötet 
b Idrottslyftet 

Inget gjort sedan senaste mötet 
§6.6 Säkerhetsplanen 

Godkänns enligt senaste revideringen  
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§6.7 Ångestlistan 
Några i styrelsen behöver uppdatera sina inloggningsuppgifter för tillgången till 
ångestlistan. Status på ångestlistan skall införas som en punkt på dagordningen för 
kommande möten.  

§6.8 Vad har sagts på västkustalliansmötena? 
Inget nämnvärt 

§6.9 Nästa möte, förslag 5/11 
§6.10 Datum för nästa möte godkänns  
§6.11 Övrigt 

Joachim skall kontakta dykbutiker i Göteborg för att få kostnadsförslag på 
utrustningshyra för medlemmar som saknar egen utrustning. 

19:50 Joachim avslutar mötet 
 
 
Vid protokollet:.  Justeras: 
 
 
______________________________________  _______________________________________ 

 Joachim Härsjö 071014  Nicklas Åkerlund 071014 
 Göteborg  Göteborg 



Kallelse till styrelsemöte 
Till: styrelsen-cdk@chalmersdykarklubb.se  den 29 september 2014 09:10 
 
Tjenar styrelsen! 

Jag tycker det är jätteroligt att så många nya har kommit till och kommer med och dyker, 
något måste vi ju göra rätt!  
Visst känns det som att det var i går vi hade styrelsemöte! Hur som haver är det strax dags 
igen, närmare bestämt på Onsdag. Tyvärr kan jag inte själv närvara så jag har slängt ut en 
blänkare till Oscar och frågat om han vill ta på sig det. 
 
Nu kommer ett förslag till dagordning: 
 
Plats och tid: 
Chalmers dykarklubb:s lokal den 1/10 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 
  b. Kurser 
    - Kurser i höst 
  c. Torsdagsfikor 
       30/10 Alex 
       6/11 David 
       13/11 Oscar 
       20/11 Willie 
       27/11 Joachim 
       4/12 Alex 
  d. PR 
    - PR-grupp: Oscar 
    - Blev det afficher och budskap på kårens skärmar? 
    - Värvning av nya medlemmar 
  e. Blygjutning: Joachim 
  f. Städa i härrydabastun 



  g. Övrigt 
4. Lokalen 
  a. Jocke har ordet 
  b. Kompressorn 
    - Utfärdsramp -CJ 
  c. Båten 
    - Oscar: Vad sa LSDK? 
5. Bidrag -Nicklas 
  a. Kommunen 
  b. Idrottslyftet 
6. Säkerhetsplanen -klubbas? 
7. Ångestlistan? -Vad hände? 
8. Vad har sagts på västkustalliansmötena? 
9. Nästa möte, förslag 5/11 
10. Övrigt 
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