
 

Styrelsemöte  
2020-01-29 19.00 CDK lokalen, Chalmers, Göteborg 

 

Närvarande: 

Emil Burman 

Christoffer Larsson 

Petter Lindwall 

Tobias Mauritzon 

Carl Månsson 

Filip Petersson 

David Scharin 

Malin Waern (via VOIP) 

 

 

 

1. Mötets öppnande 

Mötet öppnar 19:09 

 

2. Val av mötets: 

- Ordförande 

Filip väljs till ordförande. 

- Sekreterare 

Carl väljs sekreterare 

- Justerare 

Christoffer väljs till justerare 

 

3. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns utan modifikationer 

 

4. Föregående protokoll 

Protokollet gås igenom, godkänns och läggs till handlingarna. 

 

5. Ekonomi 

Emil har inget nytt att meddela angående ekonomi. 

 



Swishfrågan: Emil har jämfört Swedbanks tjänster med Nordeas men liknande brister 

som nämndes om Nordea föregående möte fanns hos Swedbank. Filip har ett privat 

bankkonto avsett för Swishbetalningar till CDK. Om det går att ha två swishnummer 

kopplade till varsitt bankkonto så är det ett alternativ men det är inte rätt sätt att lösa 

problemet på. PayPal och iZettle är också ett alternativ som bör kollas upp vidare. 

PayPal kanske blir dumt då inte alla förväntas ha ett PayPal-konto, men via iZettle kan 

man betala med kort. David finner att iZettle har en procentuell avgift (2.5%), istället för 

fast som Swish, villket är fårmånligt för CDKs många små transaktioner. 

 

Namnbyte på Nordeabanken skall genomföras. 

 

6. Kurser 

4 personer har visat (5 om man räknar med Filip) intresse för 2-stjärnig CMAS-kurs via 

en facebook-poll. Oavsett om kursen blir av eller inte blir den inte förrän i Mars. 

 

Diskussion angående om folk vill utbilda sig till HLR-instruktör tar rum. Om man är med 

på många kursmoment blir det billigt med HLR-kurs. För att behålla instruktörsskap ska 

man hålla kurser någon gång per år. Har man inte hållt en kurs på ett par år inaktiveras 

ens instruktörsskap. 

 

Samtliga i styrelsen vill gå en kompressorkurs. Filip undrar vem som kan hålla en sån. 

David svarar att Filip ska det. Sten kan dock mycket om dieselmotorer, vilka använder 

samma termodynamiska mekanik som en kompressor, fast bakåt. Alltså är han mer 

intresserad om kompressorer än gemene dykare och är således en potenciell 

kompressorinstrukör. (“Instruktörsinstruktör-instruktör” är en grej… Sånna finns i 

Danmark. David kallar det också “Überinstruktör”, som är kortare och lättare att säga.) 

 

Malin tar upp en fråga om möjligheter om CMAS 3-stjärnig kurs till våren. Hon har pratat 

med Sten som har två externa dykare som är intresserade. Om kursen hålls sent på 

våren kan folk som går 2-stjärnig kurs nu delta på 3-stjärniga också. Något som både 

Filip och Emil visade intresse för. David påpekar dock att det är många kurser redan att 

ta hand om men att möjligheter finns. Malin ska prata vidare med Sten om saken. 

 

7. Utfärder 

Malin hoppas kunna ta tag i sommarutfärden snart och kanske kan komma med mer info 

till nästa möte, men har inget mer om saken just nu. 

 

Emil föreslår Gulen till godtycklig utfärd för det är nice. 

 

8. Kompressor 

Filip har varit i kontakt med Linus angående den röda, krångliga kompressorn. Han tror 

att det är lite kvar, och kanske kan utföras av Filip och Linus själva. I så fall krävs inte en 

kompressor-fixarkväll. 

 



9. Fikor och övrig PR 

Filip har fixat ett fikaschema i ett excelark i Google Drive. 

 

Hemsidan har kommit upp! Yay! Allt som söktaggar och url är samma fast hemsidan 

själv är mycket fräsigare. WOW! Den är så 2020, och inte 2005! 

 

Fixa skylten på utsidan dörren. 

 

Irina skrev om semlefika nästa torsdag. 

 

10. 51-årsfirande 

Filip har inte skapat en festförberedarchatt. Det står näst på agendan. Petter fixar chatt 

direkt!  

 

11. Lokalen 

Det beslutas att vi ska köpa en ny avfuktare. 

 

Däck till kärran ska bytas ut. 

 

Tobias kollade igenom skafferiet. Där finns mycket ris, och mycket kaffe. 

 

Lampa i köket behöver bytas. 

 

12. Bidrag 

Petter har skrivit till Irina. Inget nytt 

 

13. Övriga frågor 

Vårstämma måste vi ha. Den bestäms hållas 2020-03-12. 

 

Inte en övrig fråga men dykmässa är nice. 

 

Troligen ingen Dykloppis under våren. 

 

14. Nästa möte 

Nästa möte schemläggs till 26 Februari, 18:30. Det är Tobias födelsedag! 

 

15. Mötets avslutande 

Mötet avslutas 20:15 

 


