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Närvarande    Ej närvarande 

Stefan Barth    Carl Andersson 

Carl Johan Brengesjö   Fanny Fors 

Stina Jakobsson 

Andreas Nilsson 

Joel Schleeh 

David Thor 

Charles Wennberg 

 

 

Mötet öppnades av ordförande David Thor. 

 

Föregående protokoll 

 Godkändes. 

Ekonomi 

 

 Bokföringen för året är påbörjad. 

Aktiviteter 

 Utfärder 

Den 5-6 maj blir det helgutfärd till Strandflickorna i Lysekil. Det blir uppdykning för 

den pågående ** - kursen samt eventuellt dykledarutbildning. David ansvarar för 

utfärden. 

 Kurser 

 Pågående: ** - kurs. 

Kommande: * - kurs samt * - instruktörskurs. Tanken är att dessa två ska ske parallellt 

nu senare i vår.  

 Övrigt 

Den 1 april kommer CDK representeras på Cortegeprogramsläppsdagen i Nordstan av 

David Thor. 

Stefan Barth kommer delta på SSDFs årsmöte i april. Alternativt kommer Anna 

Dahlgren agera ombud å CDKs vägnar. 

Lokalen 

 Gasanläggning 

Kompressorn är skickad till Gotland för service och hämtas upp vid Gotlandsutflykten 

under påskhelgen. 

En del av de beställda delarna till kompressorn har kommit, resten är på väg. 



Ommålning 

Den 17-18 april samlas vi för målning av lokalen. Joel pratar med Akademiska hus om 

eventuellt bidrag till inköp av färg. Han diskuterar även möjligheten att dra in 

varmvatten till lokalen. 

Övrigt 

 Avgående styrelsemedlemmar 

Den 27 april blir det fest och tårta för Christer Larsson och Sten Meyers långa 

engagemang i klubben. 

Bygga fyllpanel  

Bygget av den nya fyllpanelen ska ske i samarbete med SISU. Vidare ska framtida 

fyllare genomgå kurs för att få använda kompressorn. Det bör även klart framgå vilka 

som får fylla samt vilka som är tillåtna att skruva i kompressorn. 

 Beslut över mailen 

För att underlätta snabba beslut bestämdes att enklare frågor som endast ska besvaras 

med ja eller nej kan tas över mailen. Dock måste alla i styrelsen vara noga med att 

regelbundet kontrollera sin mail och svara på dessa frågor för att det ska fungera. 

Vattenkokare 

Stina inhandlar en ny vattenkokar då CDKs gamla är ur funktion. 

Mötet avslutades.                 Sekreterare: Stina 

 


