
Styrelsemöte 2010-01-13

Chalmers Dykarklubb

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

1. Vi satte tillsammans upp dagordningen.

2. Micke har pratat med några personer angående att bli styrelsemedlemmar. Jakob, Jakob och 

Carl kan tänkas vara intresserade.

3. Att göra från föregående styrelsemöte

• SISU: Stefan ska skicka in sina kursblanketter. Vår Sisu-respresentant Terese vill vara 

med på nästa styrelsemöte.

• Snickra förvaring: Kalle gör detta under kommande vecka.

• Städfika: Andreas har fikat nästa vecka (läsvecka 1, 21 januari) och mailar även ut att 

medlemmar får hämta sina saker som ej hör hemma i lokalen.

• Efterfest: Kalle Glader och Fritids är fullbokade, därför blir festen blir i lokalen och 

menyn är spikad! I nuläget är det några få bokade, därför skjuter vi fram 

anmälningsdatum några dagar. Vi diskuterade att flytta festen till lokal om vi blir många 

fler än i nuläget men tror detta är för sent att boka. E6 tar 1000 kronor för att laga mat 

och servera, vilket vi ansåg vara en hög kostnad fördelat på de i nuläget anmälda. Johan 

Wolgers fixar tårta med logga.

• Kompressorn: vi behöver köpa räkneverk, kostnad ca 100:- samt ska elboxen tätas. 

Micke har fått OK att handla det som behövs. Mer filtermassa behöver även beställas. 

Andreas har fixat kompressorn, som nu är faskompenserad.

• ***-kurs: Vi skjuter på kursen till hösten, då beräknar vi att de **-dykarna är redo.

• Syrgasutrustning via SSDF: vår ansökan via Jasmin är beviljad. Vi får stå för frakt och 

tvätt att flaska själva, en kostnad på ca 900 kr. vi diskuterade hur en utbildning av denna 

ska se ut. Christer kollar på det.

• Tryckkammarbesöket på Östra: Jasmin ej närvarande på mötet. Tove tar mailkontakt.

• Dan har inte fått sina pengar av CDK trots genomförd betalning – kontakta Dan 

angående detta och kolla på kontouppgifter.

• Anna mailar de som ännu ej betalat julbordet.



4. Att göra framöver

Utfärder: Dykplatser som ännu ska kollas upp är Lysekil (Strandflickorna), Svesta Brygga i 

Norge, Strömstad och Kolvik.

• Preliminärt kör vi utfärd till Kolvik mot senvåren, kan passa då *-kurs troligen har 

uppdyk helgen 20-21 mars. Anna och Christer tar hand om utfärden. Micke planerar mat 

och handlar.

• Svesta Brygga kan vara aktuellt i april.

• En Gotlandsutfärd blir av någon gång i maj.

• Christer har en kollega som erbjudit sin stuga på Valön till klubben, lämpligt för 4-5 

personer. Lämpligt att reka angående dykvatten och boende för flera.

• Dagsutfärdet till H2O Hönö under våren kan vara aktuellt.

• Kalle tror mer på utfärd till Vättern är Vänern, då det är bättre sikt där. Troligtvis max. 6 

pers som är intresserade av vrakdykning.

Kurser:

• *-kurs under våren: Stefan kallar till instruktörsmöte och undersöker detta.

• Marinbiologikurs: Andreas kollar med Stina och Felix om de kan tänka sig hålla i delar 

av kursen. Christer pratar med Eva. Andreas är sammankallande.

• Isdykning: Stefan håller i isdykningen, Christer är medinstruktör. Preliminärt satt datum 

är lördag 30 januari, med söndag 31 januari som reserv. Ett teoritillfälle före dykningen. 

Dykplatsen blir troligen Sisjön, Skärsjön eller Hällebäck.

5. Årsmötet är den 18 februari, en torsdag, klocka 19.00. Christer kallar till mötet.

Att göra före mötet:

• Verksamhetsberättelsen: Tove ansvarig. 

• Ekonomisk redovisning: Micke ansvarig. Sten ansvarig för ekonomisk berättelse.

Till nästa möte (3 februari) ska Tove och Micke vara klara med detta och visa upp för 

styrelsen för eventuell korrigering. Materialet ska vara skickat till Sten senast 4 februari. 

Christer fixar resterande papper inför mötet.

Förslag på nya befattningar inom styrelsen finns:

Tove → web/info (avgår som sekreterare) Anna → sekreterare

Kalle eller Christer → ordförande Micke eller Jasmin → kassör



Utöver detta finns förslag på suppleanter eller nya styrelsemedlemmar till andra poster. I 

nära anslutning till nya styrelsen, ska vi ha en kick-off.

6. Medlemmar i år

Hittills i år har vi ca 20-25 medlemmar, vilka är de medlemmar som har betalat sin avgift 

före 31 december 2009.

7. Idrott online diskuterades. Micke kan inte logga in. Jasmin och Anna har fått 

inloggningsuppgifter och Tove ska också få.

8. Rökförbudet i lokalen diskuterades och vi gick till röstning, där en majoritet ansåg att 

rökförbudet ska kvarstå grundat på hälsoskäl samt att CDK bör föregå med gott exempel.

________________________________ ________________________________

Sekreterare Tove Öberg Justerare Christer Larsson


