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Mötet öppnades av ordförande David Thor. 

 

Föregående protokoll 

 Godkändes. 

Styrelsen 

 Förslag till att ha en styrelseaktivitet i höst utanför dykandet diskuterades. 

Ekonomi 

 För närvarande finns 75 824 kronor på kontot. 

 Bokföring för slutet av våren samt sommaren ska ske vecka 37.  

 David har ansökt om ännu ett mentorskapsbidrag. Svar inväntas. 

Städningen av Kungshamns hamn i samarbete med Städa Sverige drog in 4300 kronor 

till klubben. 

Beslut om inköp av begagnade vitvaror till köket togs. Prio ligger på inskaffandet av ny 

spis samt fläkt. Maxpris sattes till 1500 kr och 1000 kr för respektive vara. Lampor till 

köket ska också köpas. 

Aktiviteter 

 Utfärder 

Carl Johan ansvarar för att den 6 september sätta ihop ett preliminärt dykutfärdsschema 

för hösten. En helg för uppsamlande och avslutande av den pågående **-kursen ska 

även inplaneras. 

 Kurser 

 *-kurs 

 Carl ansvarar för att kursen planeras och startas inom 4 veckor.  

 **-kurs 

Ingen ny **-kurs planeras under hösten. Vi fokuserar på att avluta den pågående kursen 

istället. 



 *-instruktörskurs 

Andreas pratar med Sten för mer information om när den ska äga rum. Den bör ske så 

snart som möjligt då vi är i brist av instruktörer i klubben för närvarande. 

 

Fika 

David ansvarar för fikat den 6 september vartefter ett rullande schema tas i bruk. Om 

någon dag inte passar är det bara att byta med varandra.  

 

Övrigt 

Carl Johan skickar ut kostnaden för Gotlandsutfärden i våras. 

Lokalen 

 Gasanläggning 

Den röda kompressorn behålls till dess att Stefan nu i september kontrollerat vad som 

behöver åtgärdas i vår andra kompressor. Om det är värt att behålla den röda 

kompressorn för reservdelar skruvas kompressorn ihop under hösten annars säljer vi 

bort den. 

Joel ansvarar för att lösa problemet med avluftningen på kompressorn genom att öka 

dimensionen på utloppet.  

Köket 

 Ben har inköpts för 300 kr. 

På måndag eller tisdag vecka 37 installeras vatten och tryckluft i lokalen. Adapter till 

diskmaskinen behövs också. Joel befinner sig i lokalen under installationen för att 

övervaka. 

Övrigt 

 Hemsidan 

 Stina tar över ansvaret för hemsidan. 

 

Mötet avslutades.                 Sekreterare: Stina 

 

 

 


