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Mötet öppnades av ordförande David Thor. 

 

Föregående protokoll 

 Godkändes. 

Ekonomi 

 Bokföringen fram till juli är avklarad och alla skulder för året är betalda.  

 Inventering av lagervaror, ex. mössor och märken, ska ske vid årsskiftet. 

CDK har fått 20 000 kr i stöd från IdrottOnline till utbildning av nya instruktörer. Detta 

tillsammans med bidraget från SISU gör att kostnaden för hela kursen täcks av bidrag. 

Aktiviteter 

 Utfärder 

Carl Johan ansvarar för att sammanställa ett preliminärt utfärdsschema för våren så att 

våra medlemmar i tid kan planera dykvåren. Givna förslag är än så länge är en ny utfärd 

till Tuna hästberg, isdykning samt flera klubbdykardagar.   

 Kurser 

 *-instruktörskurs 

Instruktörskursens två helger är genomförda och kursen avslutas i januari. 

  

 Kurser till våren 

 *-kurs 

Stina ansvarar för en informationsträff i februari vartefter teori och pooldykning ska ta 

vid. Uppdykningen planeras ske i maj. 

  

 **-kurs samt dykledarkurs 

Andreas ansvarar för informationsträff för de båda utbildningarna. Detta sker på 2:a 

fikat för året den 31 januari.  

 



Framtida kurser 

Då CDK numera har möjligheten att fylla syrgas skulle det behövas fler gasblenders 

samt nitroxinstruktörer i klubben för att tillgodose en ökad efterfråga av nitroxdykning. 

 Torsdagsfikor 

Det är bra uppslutning vid fikorna när det är någon aktivitet för kvällen, ex. föredrag, 

fotovisning, specialfika. 

Den 6 december håller Torbjörn i fikat då ingen i styrelsen har möjlighet att ansvara.  

På fikat den 31 januari kommer Scuba Travel till CDK för att prata om dykresor till 

Malta. 

Styrelsen måste bli bättre på att svara varandra vid förfrågningar om exempelvis byte av 

fika. 

Övrigt 

Julbord 12-12-12 

Stefan och Stina ansvarar för inhandling samt förberedelser inför årets julbord. 

Carl skickar ut en påminnelse om anmälan. 

Bastukalas 

En lyckad dag där 18 personer deltog på middagen. Middagen gick runt ekonomiskt. 

Lokalen 

 Köket 

 En ny större och snabbare kaffekokare för 500 kr inköpes.  

 Ett barbord (längd 120 cm) samt stolar ska inköpas för max 2000 kr.  

 Gasanläggning 

Panelen är klar, monterad och fungerande. 

En ny 300 bars bank ska inskaffas och ersätta den gamla 200 bars banken. Joel ansvarar 

för att de gamla bankflaskorna säljs för antigen 1500 kr/st eller för ett något billigare 

paketpris. Priser för inköp av 4 stycken nya 80 liter x 300 bars bankflaskor ska kollas 

upp till nästa möte för vidare beslut. 

Övrigt 

David ansvarar för att skicka ut uppgifter om medlemsavgifter för 2013. 

Vid officiella utskick bör det tänkas på ordvalen. 

 Nästa års styrelse 

David skickar ut ett mail om styrelsens arbete för att informera medlemmar om vad 

styrelsen gör under ett år. Detta leder förhoppningsvis till att fler känner sig manade att 

delta och bidra till framtida styrelser. 



Charles avgår från styrelsen vid nästa årsmöte. 

Nästa möte: 9 januari 2013. 

 

Mötet avslutades.                 Sekreterare: Stina 

 


