
Styrelsemöte Chalmers Dykarklubb

2009-12-02

Närvarande: Christer, Micke,  Andreas, Stefan, Anna, Kalle, Jasmin och Tove.

1. Mötet öppnades.

2. Dagordningen sattes gemensamt.

3. Julbordet: vid dagens datum var endast en person anmäld. Anna undrade hur prissättningen 

skulle se ut för de som ej är medlemmar i klubben och i beslutade att samma pris gäller 

ändå. Stefan lägger upp info om julbordet på Facebookgruppen CDK har där.

4. Styrelsen 2010 diskuterades. De flesta i styrelsen vill vara kvar och några kan tänka sig att 

ge plats för nya styrelsemedlemmar om det skulle bli aktuellt. Eventuellt blir 

sekreterarposten ledig. Vi diskuterade om de ny-certifierade dykarna i klubben kan vara 

aktuella för styrelseuppdrag. Följande namn kom upp: Johan Wolgers, Karl Andersson, 

Jacob Jakobsson, Henrik Mård, Stina Jakobsson, Daniel Kressin. Styrelsen ska ta kontakt 

med dessa personer.

5. Mailhantering: Vi bestämde att vi ska använda FYI och FYA som prefix i subject-raden i 

mailen inom styrelsen. FYA-mail ska besvaras och FYI behöver endast läsas.

6. Styrelsekväll hos Jasmin: Alla utom Kalle kan komma, Stefan tar med sig en vän. Klockan 

17 börjar det och vi startar med att prata verksamhetsplan för 2010 och äter sedan middag.

7. Utfärder/aktiviteter början av 2010

* Bastun i februari/mars och igen till hösten. Eventuellt isdykning.

* Tryckkammaren: preliminärt datum satt till 2:a onsdagen i februari, Jasmin kollar med 

Östra sjukhuset.

* Utfärd i februari – passar även bra för den ***-kursen som ska gå i januari.

* Anna kollar upp möjligheter till utfärd med Dyk-Leif eller Veijen mot senvåren.

8. Årsmöte hålls i lokalen 2010-02-18, en torsdag i samband med dykfikat klockan 19.00

9. SISU: Andreas hade med sig färdigifyllda redovisningsblanketter och gick igenom dessa. 

Christer ska kolla vilket sista-datum som gäller för inlämning av dessa. Anna tog på sig att 

fixa en lärgrupp med SISU-representanten Terese i februari, separerat från styrelsemöte. 

Christer, Kalle, Stefan och Micke har kurser/kulturarrangemang att rapportera in.

10. Förvaring: Flera av klubbens nya medlemmar har efterfrågat förvaring i lokalen. Det 

behöver röjas i den plats vi har och sedan gäller först-till-kvarn-principen. Lokalen ska vara 

städad före julveckan. Kalle och ev. Christer kan snickra under jullovet – 6 fack ska göras. 

Vi beslutade att vi inför en städavgift á 100 kronor, som utgår om lokalen inte är 



iordninggjord före nästkommande evenemang (evenemang markerade i Google-kalendern). 

Det finns några flaskor i lokalen som vi inte vet vems de är. Vi bestämde att de flaskor som 

förvaras i lokalen ska vara märkta med både namn och telefonnummer.

11. Rökning i lokalen: Det har inkommit klagomål på röklukt i lokalen. Christer tog upp detta 

och vi diskuterade att det i lokalen ska vara rökfritt och att CDK inte ska uppmuntra till 

rökning.

12. Medlemsavgift 2010: SSDF har höjt sina avgifter för nästa år med mellan 10 och 20 kronor 

beroende på medlemsform, men VSDF-avgiften försvinner, vilket motsvarar 30 kr/medlem. 

Därför beslutar vi att behålla CDK:s medlemsavgift till 400 kronor per person tills vidare.

13. Efterfest: Lokaler som diskuterades: Fritids (ev. 2000 kr) – Kalle kollar och 

preliminärbokar. Kalle Glader 1500 kronor. Vinden 500 kronor. Butler catering 

(www.butlercatering.se) har 3-rättersmenyer från 225 kronor och uppåt. Micke kollar 

angående maten med Vinden, om priser och menyval. Linsen: 130 kr/person, buffé. Micke 

kollar med pyrot om fyrverkerier. Anna kollar med polisen vad som gäller för tillstånd kring 

detta.

14. Övrigt:

* Kompressorn behöver faskompenseras och elboxen behöver tätas, före nästa Kolvik. 

Räkneverket ska också fixas. Micke återkommer med budgetförslag.

* Komma-ihåg före Kolvik: att vid bokning be Anders att sätta på värmen före vi anländer.

* Andreas mailar ut och kollar elevunderlag för ***-kurs i januari. Eventuellt skjuta på den.

* Syrgasutrustning kan vi söka medel för hela utrustningen. Jasmin fixar en ansökan till 

SSDF.

* Städdag efter jul – dock ska allt vara tömt senast 19 december. Anna mailar ut att folk ska 

hämta sina grejer senast den 18 december.

* Bly: vi har en överenskommelse med Dan att köpa bly av honom för 500 kronor. Vi 

betalar efter kontrollvägning.

* Uthyrning av blybälten för 20 kr/dag – lägg 20 kr i kassan tillsammans med en lapp. Ett 

par fenor finns också till uthyrning inom kort, pris ej satt. Tappar man viktbältet får man 

själv stå för kostnaden.

15. Nästa styrelsemöte hålls 13 januari klockan 18-20

16.  Mötet avslutas.

…......................................................... ….........................................................

Tove Öberg, Sekreterare Justerare

http://www.butlercatering.se/

