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

CDK:s lokal i maskinhuset, Chalmers
Maskingränd 2, Göteborg

Tid och datum:

18:20 – 19:57, onsdagen den 3:e september 2014

Sammankallande:

Ordförande, David Scharin

Vid protokollet:

David Scharin

Tid för nästa möte:

Onsdag den 1:e oktober 2014 klockan 18:00

Bilagor:

Kallelse

Närvarande:
David Scharin
Willie Alvner
Carl Johan Brengesjö
Joachim Härsjö
Oscar Isoz

§4.1
18:20
§4.2
§4.3
§4.4

Frånvarande:
Stefan Barth
Alexandra Iantchenko
Henrik Mård
Andreas Nilsson
Nicklas Åkerlund

Sammankallande, David Scharin, förklarar mötet öppnat.
Mötet öppnas.
Föregående protokoll saknas vid mötestillfället.
Då sekreteraren är frånvarande beslutar mötet att David ska föra protokoll.
Willie föredrar ekonomin.
Vi har för närvarande 155 154,11 kr på kontot men även en det planerade utgifter så
som betalning av login för kosterutfärden.
För närvarande har vi ca. 30 medlemmar.
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§4.5

Aktiviteter:
Under sommaren upplever styrelsen att intresset för klubben har ökat, bland annat
har klubben fått fem nya medlemmar utan att vi haft någon egentlig verksamhet.
Willie kommer att gå på kårens kassörsutbildning under hösten.
a Utfärder:
Kosterutfärden
Fem personer dök upp, boendet var lite spartanskt men dykningen, dykbåten och
övriga arrangemang var över förväntning. Bland annat döks det på ett väldigt
uppskattat vrak. De närvarande tycker att vi borde besöka koster igen under
hösten men då kanske som en helgutfärd i stället.
Norge
En något mindre grupp åkte till Norge under sommaren och det var uppskattat.
b Kurser
Andreas Nilsson rings upp och deltar per telefon under §4.5b.
Tyvärr verkar intresset bland klubbens instruktörer för att hålla en enstjärnig kurs
vara för lågt för att få en till stånd. Andreas skall kalla till ett instruktörsmöte
under hösten för att kartlägga vilka instruktörer som kan tänka sig hålla vilka
kurser.
Just nu verkar det som att många av klubbens dykare vill få till en trestjärnig kurs,
många tycks dock sakna en del dykerfarenhet. Styrelsen skall försöka få till en del
dykning under hösten för att åtgärda detta. Andreas tror att det är lättare att hitta
instruktörer som vill hålla trestjärnig kurs. Andreas känner sig rätt säker på att den
kommer att kunna påbörjas under hösten.
Möjligheten att få till en ”gasblender”-kurs diskuteras och Carl Johan kommer att
kontakta Christer för att fråga om han vill hålla en sådan.
Marinbiologikursen kommer att fortsätta under hösten i samband med
torsdagsfikorna
Styrelsen ska försöka få till ett organiserat avrostningsdyk snarast för att försöka få
igång medlemmarnas dykande.
c Torsdagsfikor
David föreslår att dykfika skall hållas med ansvar enligt följande:
28/8
David
4/9
Joachim
11/9
Oscar
18/9
Willie
25/9
Alexandra
2/10
Henrik
9/10
Andreas
16/10
Carl Johan
23/10
Nicklas
Mötet har inga invändningar utan beslutar enligt förslaget.
d PR
Oscar föredrar PR-läget. Mötet beslutar att vi skall sätta upp affischer på
Chalmers så fort vi beslutat om datum för att starta höstens nybörjarkurs (om vi
lyckas hitta instruktörer). Oscar samordnar affischeringen och David ansvarar för
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§4.6

§4.7

§4.8

§4.9

att affischerna uppdateras med klisterlappar försedda med aktuella kurser och
kursdatum.
Vårens publicitet i kårens nyhetsbrev föll i god jord, tyvärr har vi missat sista
datum för att komma med i det senaste nyhetsbrevet.
Oscar skall undersöka möjligheterna att få ytterligare publicitet genom kårens
tidning Tofsen samt på skärmarna i kårhuset.
e Blygjutning
Joachim och Oscar med flera har gjort flertalet försök att gjuta upp det blyet vi
har men utan att få till en rimlig effektivitet. Joachim har nu planer på att försöka
med en ny brännare.
f Städa i Härrydabastun
David har mailat HA på kåren samt bastukommittén för att undersöka om vi kan
få en lördag till att städa Härrydabastun, men har ännu inte fått något svar.
g Övrigt
Vi borde försöka få till en helg i Jordfalls-stugan. Den stugan kan ta upp till 14
personer för övernattning och om vi får ihop så många måste ju inte priset per
person bli så högt. Kanske kan vi få till en mareldshelg innan marelden försvinner.
Lokalen
a Joachim har ordet
Joachim ska maila ut information om förhållningsreglerna kring lämnade flaskor i
lokalen. Bland annat kan de komma att användas utan förvarning och dessutom
ska de vara märkta med namn och telefonnummer.
b Kompressorn
Kompressorn går bra men har enligt loggen körts väldigt kort tid vid några
tillfällen.
David upptäckte efter sommaren att det låg en stor pöl med olja på golvet vilket
krävde en uppstädning och felsökning men inget fel hittades. Antagligen har det
läckt ur hinken.
Carl Johan skall kontakta Christer igen angående att få till en utfärdsramp till
utfärdskompressorn.
c Båten
Ingen ansträngning har gjorts för att reparera båten sedan sist.
Nyttan med att ha en båt diskuteras och det beslutas att Oscar ska kontakta
Lindome SDK (som vill sälja en annan gummibåt) och fråga vad för båt de har
och till vilket pris de vill sälja.
Bidrag
Nicklas, vår bidragsansvarige är inte närvarande.
David kommer ha ett möte med SISU.
Säkerhetsplanen
Vi gör ett nytt försök att uppdatera säkerhetsplanen. David ska göra ett nytt utkast
där han tar hänsyn till styrelsens förslag så att den kan antas vid nästa styrelsemöte.
Ullmaxansvarig
Stefan har meddelat att han tror att Thorbjörn var den senaste Ullmaxansvarige.

3/4

§4.10

§4.11
19:57

Nästa möte
David föreslår att nästa möte skall hållas på samma ställe Onsdagen den 1/10 klockan
18:00. Mötet beslutar i enlighet med ordförandes förslag.
Övrigt
Inga övriga frågor
David avslutar mötet

Vid protokollet:.

Justeras:

______________________________________
David Scharin
Datum
Göteborg

_______________________________________
Oscar Isoz
Datum
Göteborg
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Kallelse till styrelsemöte
David Scharin <davidscharin@gmail.com>
Till: "styrelsen-cdk@chalmersdykarklubb.se" <styrelsen-cdk@chalmersdykarklubb.se>

2 september 2014 14:39

Hej gänget!
Jag känner att jag saknat både er och dykningen en hel del under sommaren! Jag inser att klubben kanske inte
fått den tid och uppmärksamhet som den förtjänar från min sida under sommaren men jag ska försöka bättra
mig.
Nu till mötesdetaljerna som alla väntat på:
Plats och tid:
Chalmers dykarklubb:s lokal den 3/9 2014 klockan 18:00
Kallade:
David Scharin -sammankallande
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 vår -Alexandra
b. Kurser
- Kurser i höst
c. Torsdagsfikor
28/8 David
4/9 Joachim
11/9 Oscar
18/9 Willie
25/9 Alex
2/10 Henke
9/10 Andreas
16/10 CJ
23/10 Nicklas
d. PR
- PR-grupp: Oscar
- Aktiviteter under nollningen
- Värvning av nya medlemmar
e. Blygjutning: Joachim
f. Städa i härrydabastun
g. Övrigt
4. Lokalen
a. Jocke har ordet
b. Kompressorn

- Olja på golvet?
- Utfärdsramp?
c. Båten
- Oscar: budget för att fixa
5. Bidrag -Nicklas
a. Kommunen
b. Idrottslyftet
6. Säkerhetsplanen
7. Ullmaxansvarig -Barth
8. Nästa möte, förslag 1/10
9. Övrigt

