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Mötet öppnades av ordförande David Thor. 

 

Föregående protokoll 

 Godkändes. 

Ekonomi 

För närvarande finns ca 154 000 kronor på kontot. Det höga beloppet beror dels på 

inbetalningar för kommande *-instruktörskursen som sedan kommer läggas på 

omkostnader för kursen. 

 Skulder till medlemmar ska betalas ut omgående. 

Aktiviteter 

 Utfärder 

 Joel och Stina ansvarar för utfärd till Strandflickorna den 7-9 december. 

 Kurser 

 *-kurs 

Kursen är avslutad och alla elever är godkända förutom 3 stycken som har kvar fri 

uppstigning i pool. Uppsamlingen av detta kommer att ske i sammanband med den  

*-instruktörskursen nu i höst. 

 **-kurs 

Enstaka moment återstår för de flesta. Uppsamlingsdyk kommer ske i Sisjön inom den 

närmaste tiden. 

  

 *-instruktörskurs 

Drar igång den 16 november. Vi kommer att utbilda 5 stycken från CDK till 

instruktörer. 

 

 

 

 



Övrigt 

Julbord 

Det årliga julbordet kommer att ske den 12 december. Carl ansvarar för kvällen och tar 

den hjälp han behöver.  

Bastukalas 

Den 24 november åker vi till Härryda för att dyka efter skräp, äta gott och basta. David 

ansvarar och skickar ut information. 

PR i samband med aktiviteter 

Förslag gavs om att ringa runt till våra medlemmar inför aktiviteter, ex. bastukalas, 

årsmöte, för att få fler att delta och att känna att vi bryr oss om dem.   

Lokalen 

 Gasanläggning 

Panelen är nästa färdig. De sista muttrarna ska på plats och sedan ska den monteras upp. 

Övrigt 

 PR 

För att ge en klarare bild av vad styrelsen gör kommer David ge lite information om 

detta under dagen i Härryda den 24 november. Detta leder förhoppningsvis till att även 

nyare medlemmar kan känna sig manade att gå med i styrelsen till kommande år. 

 SISU 

 CDK får 15 000 kr i stöd för ledarutbildning i samband med *-instruktörskursen. 

 NIT-Nationella Instruktörsträffen 

Sista helgen i oktober hölls NIT i Göteborg där det bl.a. informerades om att SSDF 

byter förlag. Förhoppningsvis kommer detta att leda till bättre service för kursmaterial 

mm. Det kommer även att komma ut böcker i marinbiologi och gasblandning. Det 

beslutades att vi ska köpa in ett referens exemplar av de båda till klubben, samt 

exemplar av övriga böcker, ex. *-, **-kursbok. 

Mötet avslutades.                 Sekreterare: Stina 

 


