
Styrelsemöte Chalmers Dykarklubb

13 maj 2009

Medverkande: Christer, Jasmine, Kalle, Stefan B, Andreas och Tove

1. Mötet öppnades

2. Ekonomi

Christer berättade i Mickes ställe lite kort om ekonomin och medlemsantalet. Angående 

medlemmar har vi 7 fler än sist, då vi var omkring 40 medlemmar. Vi har cirka 85 000 kronor 

på kontot och en del fakturor att betala.

3. Återkoppling kick-off

Vi kände allihop att det hade varit trevligt och lärorikt att va på styrelsekursen. Vi fick mycket gjort och 

ska jobba vidare!

4. Utfärder och kurser – återkoppling

Hönö-utfärden är utförd och Kalle inrapporterar till SISU i dagarna. Utfärden gick ca 600 kronor plus 

och totalt 11 personer var igång och dök under utfärden.

Gotlandsutfärden hängde 5 personer med på och det funkade bra, med riktigt bra dykning. Redovisas ej  

till CDK.

Enstjärnige kursen som gick nyligen är inte klar ekonomiskt men ska vara klar till nästa möte.

Instruktörskursen pågår och det är uppdyk sista helgen i juni.

Informatiom om kontonummer från Mikael:

3000 är intäktskonto (t.ex. när deltagare betalar in) och 4000 kontona används på kvitton och sånt för 

utgifter.

Enstjärnig kurs höst 09 3111 samt 4111

1-* Instruktörskurs 09       3160 samt 4160

Framtida utfärder

Ålesund – eller åtminstone Norge – diskuterades. Troligen blir det av till hösten innan skolan börjar 

men ingenting är ännu bestämt.

Vi pratade även om att ha en nybörjarutfärd och/eller en sommarutfärd. Sommarutfärden skulle kunna 

gå till Vänern för vrakdykning: Kalle och Andreas kollar på det. Nybörjarutfärd i början av sommaren 

kollar Christer på.



5. Lokalen/Utrustning

* Nästa lokalmöte: onsdag 20 maj, 18-20. Vi tar en stund av mötet till att städa lokalen.

* Framtida investeringar: projektor → fixas under sommaren, men kom med förslag till nästa möte! 

Skrivare → ca 1000 kronor, bra att ha till kurser, skriva ut prov och dyl. Kalle skriver ut till gruppen 

och frågar om någon har en extra skrivare hemma, samt kollar ETA.

* Förvaring: Kalle och Micke bygger klart förvaringen i stora rummet till sista fikat för säsongen (4 

juni).

* Fyllanläggningen fungerar bra!

* Båten läcker i skarvarna. Micke har sagt att han ska kolla med kåren om vi har någon bra försäkring. 

Stefan kollar kostnadsförslag från Gbgs Flottservice. Förslag gavs att köpa en RIB och förvara det hela 

i kårgaraget, kostnad troligen ca 150 000 kronor. Vi tar diskussion om detta under nästa möte.

6. Övrigt

* UV-filmfestivalen kollar Christer lite på.

* Omarbetning av stadgar/SISU-kurs är vi överens om att det vore bra! En helg under sommaren för 

styrelsen troligtvis, med stadgeändringar, dykning och mys. Alla har i uppgift att titta på bra ställen till 

nästa möte.

* Nycklar/kort till Andreas, som ännu ska få en uppsättning. Micke är ansvarig för detta, Andreas 

pratar med honom.

* Lilla kompressorn ska Christer sätta ut annons på, ca 5000 kronor med prutmån.

* Loppmarknad blir det som avslutning för säsongen när vi har fika 4 juni!

* Artikel till Sportdykaren: Jasmine börjar skriva efter 1 juni och tar gärna emot tips på vad man vill 

få med angående CDK:s 40-årsjubileum.

7. Mötet avslutades

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

Tove Öberg Christer Larsson

Sekreterare Justerare


