
Styrelsemöte 2009-01-15 CDK

Närvaro:  Christer, Stefan B, Kalle, Stefan G (kom senare) Gabriel (kom senare) och Jasmin 

1. Inför årsmöte
Gabriel och Stefan G har annonserat att de inte vill vara kvar i styrelsen 2009. Tillfrågade är 
Tove Öberg och Andreas Nilsson och de kan tänkas vara med i styrelsen.
Bra om alla tänker över om man vill vara kvar i styrelsen eller inte så att vi kan rekrytera 
aspiranter.

Datum för årsmötet är 26 feb 2009 i klubblokalen – Christer skickar ut kallelse

Vi diskuterade även vilka jippon vi skulle ha på årsmötet. Förslag som kom upp var bildvisning och 
dykpub. Christer kollar med Erik och/eller Anders om de kan komma och vissa upp lite bilder

- Vi behöver göra en stadgeändring gällande att en viss % av omsättningen skall sättas av varje år, 
då det har kommit in en synpunkt från revisionen. Anna förbereder detta.

2. Ekonomi
Vi fick ca 36 000kr från SISU (pengar som vi har ansökt) och frågan är vad vi skall göra 
med pengarna. Några förslag som kom upp var: Back up till Undervattenfilmfestival, 
upprustning av lokal, upprustning av båt. Till alla i styrelsen: Fundera på vad vi skall 
göra och beslut får tas av den nya styrelsen.

Just nu har vi ca 80 000 kr på kontot. Anna håller på för fullt med bokföringen.

3. Övrigt
Luftbank: 
Christer och Barth skall titta på en bra lösning gällande luftbanken. Budget som de har till 
sitt förfogande är 5 000 kr.

Medlemsrekrytering:
Börja fundera till nästa styrelsemöte hur vi kan öka antalet medlemmar. Ett förslag var att 
fortsätta med utbildningar samt ha en utbildningsstege.

SISU
Det är 4  st från klubben som åker på SISU-träff som kommer att vara i Stenungsund. En 
fråga som styrelsen skickar infon om NITen  (nationell instruktörsträff) + 
ledarskapsutveckling samt HLR-kurs

CDK,s 40 årsjubileum
Det beslutades att Anna och Jasmin blir ansvariga för detta kalaset samt skickar ut inbjudan mm.

4. Grovplanering 2009
Utfärder
Vecka 7 – Kolvik, Christer är ansvarig
Vecka 12 – Plats ej bestämt, Barth är ansvarig samt skall kolla med Bjarne
Vecka 17 – plats ej bestämt, förslag som kom upp: Lysekil, Strömstad, Hönö (H2O)- Kalle 
är ansvarig, Barth kollar Hönö och Christer kollar Vrakdykarna 

Kurser



Vecka 15 - CMAS* om intresse finns.

Kristi Himmelsfärd – CMAS* instruktör är på planeringsstadiet

mars-april - Avancerad nitrox, ej CDK-arrangemang. Troligtvis i Lysekil

Övrigt
Vecka 9 – Kick off med styrelsen, plats meddelas senare

UV-festivalen, skall den köras till höst en 2009 eller våren 2010? Frågan lämnas över till 
den nya styrelsen.  Micke kontaktar PU. 

Vid datorn
Jasmin Wennberg (Rodén)
Sekreterare


