
Styrelseprotokoll Chalmers Dykarklubb
2010-02-03

Närvarande: Christer, Stefan B, Jasmin, Anna, Mikael, Andreas och Tove

1. Vi gick igenom att-göra-punkter från föregående möte.

Är gjort
• Jasmin har bokat tryckkammaren till 3 mars, tolv personer är inbokade och det är alltså 

redan ”slutsålt”!
• Anna har bokat Kolvik för utfärd 19-21 mars.
• Stefan har kallat till instruktörsmöte.
• Stina har blivit tillfrågad angående att hålla marinbiologikurs, hon har tackat ja och kursen 

blir preliminärt av i mars.
• Mikael har betalat Dan för blyet.
• Christer har kallat till årsmötet.
• Christer har fixat inloggning till Idrott Online för Micke och Tove.
• Christer och Stefan har arrangerat isdykning.

För att-göra-punkter till nästa möte, se sista sidan.

2. Verksamhetsberättelsen gicks igenom. Tove hade med sig ett utkast som hon fick hjälp med. 
Anna kollar antalet medlemmar vid årsskiftet och återkommer till Tove.

3. Ekonomisk berättelse: Mikael presenterade den ekonomiska berättelsen som görs klart under 
kommande helg.

Vi diskuterade hur länge en kursavgift ska kunna vara reserverad.

Vi kom även överens om att skriva rutiner på hur man redovisar fikorna och att vi ska 
införskaffa kassabok. Eventuellt införa ett max-tak på handel till fikor, dvs. att hålla budget. 
Jasmin, Stefan, Christer och Tove kollar på rutiner kring både fikor, kurser och utfärder.

4. Styrelsen inför årsmötet.
Christer har via mail fått intresseanmälan från två personer (Daniel och Henrik) som kan tänka sig 
medverka i styrelsen. Mikael vet ytterligare personers om är intresserade (Carl, Jacob J och 
Kristian, varav de två första är medlemmar i CDK) och han ska hälsa dem att höra av sig till 
Christer.

Förslag till nya poster:

Kassör: Micke eller Jasmin.
Ordförande: Karl eller Christer.
Sekreterare (som väljs vid det konstituerande styrelsemötet efter årsmötet): Anna som 
efterträdare till Tove

Styrelsen är överens om att det är positivt om vi får in så många som fyra suppleanter i 
styrelsen. Christer kan tänka sig att fortsätta som ordförande. Inga beslut är tagna.



5. SISU.
CDK är inbjuden att delta i ”ULF”-en (Utveckling, Ledarskap, Föreningskunskap). Kanske något 
för de nya styrelsemedlemmarna?

Stefan och Christer skickar in lärgruppsblankett för isdykningen.

Vi ska bli bättre på att kontinuerligt skicka in blanketterna efter genomförda 
evenemang och bli bättre på uppföljning av detta vid styrelsemöten.

Det är också positivt om vi håller kulturarrangemang vid dykfikorna.

Vår SISU-representant Terese ska få inbjudan till det första styrelsemötet efter det 
konstituerande.

Tove kollar upp kurserna som SISU erbjuder under våren 2010, vilka sista anmälningsdatum 
finns osv.

Anna kollar upp om SISU eventuellt kan betala tryckkammaren.

6. Styrelsemail: Jasmin får inte mailen till sina emailadresser. Ett par andra får inte heller 
mailen till sina jobb-adresser. Micke kollar detta under mötet och berörda personer tar 
kontakt med supporten på respektive jobb.

Mailadressen ”helgutfard@chalmersdykarklubb.se” togs bort.

7. Förstärkaren: transformatorn gick sönder vid Efterfesten. Kan gå att hitta en begagnad, 
Micke letar. Vi sätter maxpris till totalt 1200 kronor men med reservation från Jasmin, som 
vill att vi först får se investeringslista gällande övriga lokalen.

8. Vrakkursen ska egentligen starta nästa vecka  men ingen information har ännu skickats ut. 
Det är Sten och Erik som ska hålla kursen men Andreas skickar ut information så länge, 
gällande kursinnehåll och uppgift om kursavgift. Kursen senareläggs preliminärt till maj.

9. CDK får nu använda Chalmers bilar tack vare att Micke har gått kurs och är bilansvarig. 
Personlig självrisk är satt till 6000 kronor.

10. Tjörns Dykarklubb kan komma att läggas ner, fyra av styrelsemedlemmarna är varslade. De 
kan komma att fortsätta i form av gymnastikförening ute på Tjörn. En idé är att klubben 
sedan kan ingå i en ”Ungdomssektion” i CDK. Tjörns DK kommer att behöva CDK:s hjälp 
under en stor kurs under våren. Christer har hand om kontakten även fortsättninsvis.

11. Månadsmailet skriver Tove i slutet av denna vecka. Där ska stå om årsmötet, om fikorna och 
om pooldyket i Poseidonpoolen som Mikael arrangerar.

12. Streckkodsläsare har Micke som förslag till lokalen. En sådan kostar ca 500 kronor och 
innebär att besökare på fikorna kan streckkoda det man har tagit ur ex. kylen, för att sedan få 
faktura hemskickad. Vi tar upp punkten igen på nästa styrelsemöte, under rubriken” Göra i 
lokalen”.

13. Instruktörsdistriktsmöte: Stefan B drar ihop inom kort, som en SISU-lärgrupp.

14. Christer lyfter idén att vi bör försöka hålla mer affärsmässiga presentationer vid nya förslag.
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ATT GÖRA

Stefan:
• skicka in sin SISU-blankett
• inbjuda till instruktörsdistriktsmöte inom kort.

Stefan och Christer
• skicka in blankett för isdykningen.

Christer
• beställa 3 liter torkmedel och 5 liter kol.

Kalle
• snickra förvaring

Andreas:
• göra utskick om att hämta privata grejer i lokalen
• skicka ut information om vrakkurs.

Micke:
• fixa räkneverk och kopplingssplint till kompressorn, får handla för max 300 kronor enl. 

beslut.
• kolla begagnad transformator till förstärkaren och återkomma till styrelsen.

Tove
• kolla upp datum för sista anmälan för SISU-kurser våren 2010.

Anna och Jasmin:
• göra ekonomisk redovisning för Efterfesten.

Anna och Mikael:
• ordna det ekonomiska kring de som ej betalat in för julbordet ännu.

Anna:
• skicka ut information om Kolvikutfärden.
• kolla om SISU ev. kan betala tryckkammaren.

Jasmin, Stefan, Christer och Tove:
• ordna mallar för hur man redovisar fikor, kurser och utfärder.

____________________ ____________________
Sekreterare, Tove Öberg Ordförande, Christer Larsson


