Årsmöte i Chalmers Dykarklubb
18:00 05-02-2015 CDK lokalen, Chalmers, Göteborg

1. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
Mötet ansåg att mötet hade blivit behörigt utlyst
2. Val av
(a) Ordförande
David Scharin valdes till mötesordförande
(b) Sekreterare
Oscar Isoz valdes till mötessekreterare
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
Mötet valde Willie Alvner och Joachim Härsjö.
4. Mötets öppnande
David Scharin öppnade mötet.
5. Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen
6. Styrelsens berättelser
• David Scharin föredrog årsberättelsen. Klubben har under året
genomfört ett stort antal utflykter till Gullmarsfjorden, en tur till
Skeppis, Koster, två utfärder med båtdyk och även en resa till
Kristiansund (Norge).
Kursverksamheten bestod 2014 av, Dykledare (14 elever), Marinbiologi, Gasblandarkurs (7 elever) och en pågående trestjärnig
kurs (14 elever).
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• Willie Alvner föredrog ekonomin. Det stora antalet kurser och få
oberäknade utgifter gjorde att resultatet blev väldigt bra, preliminär 65k SEK överskott, dock så skall man ta i beaktning att
bara en utav 2014 års kurser är slutrapporterad).
• Oscar Isoz berättade lite om Västkustalliansen och lite vad det
samarbetet handlar om.
Inga andra styrelsemedlemmar hade något att tillägga.
7. Revisorernas berättelse
Johan Wolgers läste upp revisionsberättelsen.
Revisorerna yrkade på att ge styrelsen ansvarsfrihet.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelse för den tid som revisionen avser;
utgående ifrån att kårens revisorer ej har något att invända före nästföljande
åsmöte.
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet.
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9. Val av :
(a) CDKs styrelse för en tid av ett år - mötet valde
i. David Scharin (19870605-4916) - Ordförande (omval)
ii. Pontus Persson (19861028-4815) - Kassör (nyval)
iii. Ledamöter:
A. Oscar Isoz (omval)
B. Carl Johan Brengesjö (omval)
C. Henrik Mård (omval)
D. Andreas Nilsson (omval)
E. Willie Alvner (omval)
F. Lovisa Bodin (nyval)
G. Hanna Sallén Lennerthson (nyval)
H. Oscar Sveide (nyval)
(b) En revisor jämte en suppleant för en tid av ett år - vari ledamöter
får ej deltaga
i. Johan Wolgers valdes om som revisor
Sten Meyer valdes om till revisorsuppleant.
(c) Val av valberedning
i. Josef Eklann valdes till sammankallande
Christer Larsson och Joachim Härsjö valdes som ledamöter.
10. Inkomna motioner och propositioner.
• David Scharin presenterade Styrelsens proposition om att bestämma
gränser för vilka maxbelopp som styrelsen får attestera utan medlemsmöte.
Mötet beslutade att styrelsen får attestera 0.75 prisbasbelopp och
att ordförande och kassör enskilt får attestera utlägg upp till
5kSEK och gemensamt 10 kSek utan styrelsemöte.
Pontus Persson kommer att till nästa årsmöte ta fram en budget
för klubbens verksamhet för verksamhetsåret 2016.
11. Övriga frågor
• Andreas Anderssen informerade om att han var intresserad av att
inleda ett samarbete med CDK för att få medlemmar att åka med
på dom resor som han arrangerar.
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12. Fastställande av medlemsavgift samt förseningsavgift
Mötet beslutade att behålla medlemsavgiften på nuvarande nivå
13. Mötets avslutande
David föklarade mötet avslutat
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