
Styrelsemöte 2009-07-14 CDK
Närvaro: Christer, Micke, Anna, Kalle, Tove, Sten och Jasmin

• Ekonomi: 
Just nu har vi ca 89 500 kr på kontot. 20 000 kr är intecknade. Vi har fått in 7 st medlemmar varav 5 
st fortfarande är oförsäkrade då vi inte har fått in uppgifter på namn, adress mm. Christer kollar 
med Barth vilka ”nya” medlemmar som vi har fått in. Uppgifterna skickas (Barth) till Anna som 
registrerar medlemmarna.

CDK har även fått en påminnelsefaktura från H2O som kommer att betalas snarast. Vi har inte fått in 
pengar från Götaverken. Anna tar fram underlaget för faktura och Micke skickar en påminnelse.

Micke berättar att två fakturor från Sisu har kommit men bara ett bidrag har betalats ut från Sisu. 
Micke kollar med Sisu. 

Micke berättar också att han saknar en redovisning av *cmas-kursen. Vi behöver bli bättre på att 
redovisa våra utgifter till kassören.  Just nu har vi utgifter som är bokförda fram till april. Ni som har 
kvitton att redovisa, gör detta omgående.

Till nästa styrelsemöte skall en sammanställning av klubbens ekonomi (balansräkning) vara gjord. 
(Micke ansvarar för detta) Vilka intäkter och utgifter har klubben? Vilka utgifter som är bokade? 
Hur många medlemmar har vi? Därför är det  viktigt att ni som har kvitton att redovisa gör detta 
omgående så att vi har koll på vår ekonomi. 

Christer berättar att CDK tillsammans med fyra andra klubbar är uttagna av SSDF för att vara med i 
ett projekt. Projektet går ut på att jämföra klubbarnas medlemsregister mot SSDF:s register då det 
är en stor skillnad gällande antalet registrerade medlemmar.

Carlos Balas har meddelat att CDK inte kan söka pengar från Idrottslyftet då våra medlemmar måste 
vara under 20 år.

Micke kommer att skicka ut en lista på investeringar som klubben behöver göra. Denna lista fyller 
vi på med saker att göra, fixa osv. Därefter får en prioriteringslista göras.
Micke kommer också att skicka ut en förfrågan om det är någon i klubben som har fodringar.

• Lokal:
Micke har 1 000 kr för att göra i ordning klubblokalen (sladdar, roller mm). Detta skall vara klart till 
12 aug -09.

• Båt:
Vi har fått material från Flottservice så att vi kan laga gummibåten.
Micke kollar hur det går och vi kan få en parkeringsplats till vår båt.



• Planering hösten 2009/Vinter 2010
Anna berättar lite om olika platser att åka till. Fossen, Folket Hus i Lysekil, Väjern, Bastekärr, Bokenäs 
var några ställen togs upp. Folkets hus i Lysekil kostade 60 kr/natt men hade inte 3 fas-uttag
Sep
1 sep Ålesund, utfärden är fortfarande på diskussions- och planeringsstadiet. Micke skickar ut en 
intresseanmälan och kollar läget.
18-20 sep är det bastu och kick off.
Okt
Vecka 39, 40 och 41 *CMAS
Vecka 41, utfärd Kolvik
Nov
2 nov (läsvecka 2) **CMAS startar
21 nov Jubileumsfest, datum är preliminärt, mer info kommer från Anna och Jasmin
Dec
10 dec Julbord, datum är preliminärt
Jan
Feb
Mars
Ev Undervattenfilmsfestival. Datum ej spikad
April
16-18 april **cmas instruktörskurs

• Övrigt
Micke och Kalle kör lite dykhets under sommaren.

Utbildningssektionen måste ha ett instruktörsmöte. Christer kollar med Barth och sammankallar 
till möte

• Nästa möte: 12 aug -09

Vid datorn
Jasmin Wennberg 


