
Styrelsemötesproto  koll Chalmers dykarklubb 2010-05-05 & 2010-05-06  

Ej närvarande   2010-05-05:  

Jasmine Wennberg
Tove Öberg
Andreas Nilsson

Ej närvarande 2010-05-06:

Jasmine Wennberg
Tove Öberg
Andreas Nilsson
Carl Andersson

- Mötet öppnades av  ordförande Christer.

- Dagordningen godkändes.

- Föregående mötesprotokoll ej genomgånget.

SISU 2010-05-05

Huvudpunkt på dagordningen var hur vi skall använda våra SISU-medel.
De områden som vi får in SISU-medel för är våra kurser och våra arrangemang.

Ej avrapporterade aktiviteter

*-instruktörskurs
**-instruktörskurs
2 st *-kurser
Nitroxkurs
Styrelsemöten
2 kulturarr
Tryckkammarfärden

BESLUT:

- SISU-medel skall ej budgeteras i kurs.
- Målsättningen är att alltid ha en buffert hos SISU på minst 5000:-. Anledningen till detta är att det finns 
tillfällen där SISU kan skjuta till extra pengar för vissa aktiviteter/investeringar och då ser man till vilka medel 
klubben har innestående.
- De resurser som tas ut skall avsättas på separat konto.
- Nyttjande av SISU-resurs som finns innestående hos SISU eller på klubben avsatta konto kan först disponeras 
efter beslut i styrelsen.
- Dokument kommer att läggas upp på Google gruppen. Formulär kommer också att skickas ut elektroniskt till 
ansvarig för arrangemanget och det kommer att avsättas tid i dagordningen för styrelsemötena för inlämnande 
av dessa.

Klubbaktiviteter i samarbete med SISU

När vi gör en klubbaktivitet så skall det i utskicket klart framgå att det är ett samarbete med SISU.
Målsättningen är att hålla minst ett utbildande arrangemang i månaden.

Information från SISU

Se separat bilaga..



Lokal

Idé-lista
Förslaget uppkom att lägga upp ett Googledokument  som används som idélista, dvs alla i styret kan gå 
in och lägga till de idéer de har för lokalen.

Att-göra 
Det behövs en klädhängare snarast i lokalen.
Stens soffa behövs också tas till lokalen så att de gamla kan utrangeras.
Vi är också i stort behov av nya bor. Jacob håller ett öga på blocket vad gäller bord.

Försäkring / Inventering
Frågan restes om det behövs en försäkring för lokalen då det förvaras en hel del saker av värde i 
lokalen. I samband med detta konstaterades att det behövs göras en inventering av lokalen.

Uthyrning av skåp
Carl presenterade förslag på kontrakt för skåpsuthyrning.
Styrelsen tyckte förslaget var bra, dock med att ett tillägg gjordes:
- att hyrestagaren ansvarar för lokalen och det som finns där då denne är i lokalen.

Intresseanmälan kommer att tas in till skåpen nu, men uthyrning kommer inte att starta förrän till 
hösten.

BESLUT:

Hyresavgiften för ett skåp sattes till 200:-/halvår.
Den som hyr ett skåp kommer också att erhålla nyckel och passerkort till lokalen.
Deposition för nyckeln sattes till 500:-. Som återbetalas när nyckel återlämnas.
. 

Utfärder

Säkerhet, ansvar och försäkringar
Det diskuterades en del kring vad det är som gäller för utfärd i klubbens regi när det kommer till 
ansvarsfrågor. För att råda klarhet i detta så har Christer fått i uppdrag att på nästa möte redovisa vad 
som gäller.

Veckodyk
Det råder ett bristande intresse för ”veckodyken”. Historiskt sett så beror nog inte detta enbart på ett 
bristande intresse utan att det i klubben finns en lång startsträcka för att få igång aktiviteter.
Daniel avsade sig ansvaret för ”dykhetsen”, och under sittande möte justerades så att till närmast 
kommande veckodyk tillsattes en ansvarig.
I ansvaret för en utfärd i klubben regi ingår följande:

-     Göra utskick om utfärden
-     Koordinera vilka som har bil och om någon behöver skjuts.
-     Tillse att det finns dykledning på plats
-     Tillse att det finns säkerhetsutrustning med

Möjligheten att anmäla sig i kalendern kommer att ligga kvar, men kommer att förstärkas genom 
utskick av ansvarig. Utskick inför veckodyk sker 2 dagar innan utfärd.

Det finns önskemål om utfärdsmål närmare Göteborg.

Tjärnö   – Felix  
Felix undersöker möjligheterna att kunna få komma till Tjärnö och dyka. Om detta blir möjligt så 
kommer det att ske i form av ”kurs”.



Gullmaren 22 Maj – Christer ansvarig

Uppdykshelg   Kolvik 7-9 Maj – Stefan ansvarig  
Stefan B inplanerat uppdykshelg för *-kurs.

Gotland   13-16 Maj – Stefan ansvarig  
Stefan Barth sammanhållande för denna utfärd i dagsläget. Utskick behövs göras även om denna 
utfärd.

Södra Långvattnet 26 Maj – Jacob ansvarig

Tjörn 30 Maj – Henrik ansvarig

”Kolviks-vecka”   ca 3 - 10 Juni – Jacob ansvarig  
Undersöka intresse för att ha en vecka i Kolvik när sommarlovet börjar.

Ålesund
Planerat en utfärd till Ålesund under hösten.

Kurser

Det finns i dagsläget underlag för att hålla både *-, **-kurs och Nitrox.

Nitroxkurs försommaren – Christer ansvarig
Christer kommer att hålla en Nitroxkurs under försommaren.

Nitroxkurs   sensommar – Micke ansvarig  
I samband med höstens Ålesundsutfärd kommer Micke att hålla en Nitroxkurs.

Blenderkurs – Christer ansvarig
Christer ansvarar för att ta fram en blenderinstruktör som kan hålla blenderkurs i CDK.

Ekonomi

Klubben har 124016:- på kontot.

Klubben har för närvarande 59 medlemmar.

Övrigt

Utskick om fikor
Det har inte varit fullt fungerande med utskicken om fikorna. 
Frågan togs upp om hur detta kan förbättras. Skall det vara 1 ansvarig som alltid skickar ut?
Skall det vara den som ansvarar för fikat som skickar ut? Principiellt skall den som ansvarar för fikat 
skicka ut. Frågan kommer att tas upp vid nästa möte.

Kompressor – befintlig anläggning
Den  befintliga anläggningen är i behov av en del reparationer och underhåll.
- Ny timräknare och elbox behövs
- Det är idag ett läckage i filterdelen vilket måste åtgärdas.
- Vad är filterstatusen?
- Köpa eftermonterat finfilter.



BESLUT:
Beslut togs om att klubben skall köpa loss det eftermonterade finfiltret från Micke och Stefan för 
1200:-.

Kompressor – Åsbrinkare I - skänks av räddnigstjänsten
CDK har av räddnigstjänsten fått en bensindriven kompressor i nyskick av märket Åsbrink.
Kompressorn finns i dagsläget i Varberg fastmonterad på en traktorkärra. För att transportera den till 
lämpligt ställe kan Sten hjälpa klubben genom att låna en lastbil med baklyft.
Frågan som restes är vart skall kompressorn ställas?
Förslag som uppkom var att det kunde vara ett alternativ att köra upp den till Kolvik.
Inget beslut togs om vart kompressorn skulle ställas upp eller när. Det finns dock ett starkt önskemål 
från räddningstjänstens sida att kompressorn skall hämtas inom närtid.
Micke åtog sig att se om det finns möjlighet att få stå i monteringshallen på Chalmers, och att då ta dit 
kompressorn.

Inköp av kompressor – Åsbrinkare   II - Malmö SDK  
Klubben har fått erbjudande om att köpa en Åsbrinkare med elektriskstart av Malmö SDK för 5000:-.
Denna kompressor ansågs av mötet vara ett mycket bra komplement till den kompressor som klubben 
har fått till skänks av räddningsverket.

BESLUT:
Mötet tog beslut om att Christer har mandat att för klubbens räkning inköpa den kompressor som 
Malmö SDK har till salu för ett pris av max 5000:-.

Grillkväll hos Christer och Anna
Som avslut inför sommaren så kom Christer och Anna med förslaget om grillkväll hos dem.
Anna undersöker lämplig dag.

Syrgas  fyllning  
Förslag finns på att beställa syre till lokalen för att kunna fylla Nitrox. SSDFs avtal med AGA ger 
gratis hyra av flaskor. Enligt Micke kostar syret ca 10 öre/liter och det skulle kosta ca 30:- för att fylla 
en flaska med Nitrox. Frågan restes om hur stort är behovet och vilka i klubben som har blender cert.
Micke delredovisade den enkät som han sammanställt och skickat ut på gruppen för att undersöka 
behovet och användandet av andra gaser än luft. För övrigt en mycket bra enkät som fick mycket 
positiv feedback av styrelsen .
I samband med denna punkt har Christer sagt att han tycker att befintlig anläggning måste vara fullt 
fungerande och ha fullt fungerande rutiner för underhåll om syre skall börja fyllas i lokalen. 

Nästa möte är den 2 Juni 2010 kl. 18,00 i lokalen.

Mötet avslutades.

Vid pennan Anna Dahlgren



TODO-lista

VEM VAD NÄR OK

? Googledokument – Idélista till lokalen V.22

Andreas SISU – Lämna in redovisning filmvisning – Kulturarr V.22

Anna SISU – Lämna in redovisning styrelsemöten V.22
Anna Grillkväll – Kolla lämplig dag V.22

Carl Kolla vad det kostar att köpa tryck av Cremona V.18 22
Carl Uppdatera kontrakt för uthyrning av skåp V.22
Carl Upprätta styrelsedokument för uthyrning av skåp V.22

Christer Till nästa möte redovisa vad som gäller kring ansvarsfrågor V.22
Christer Ta fram en blenderinstruktör som kan hålla kurs i CDK V.22
Christer Inköp av kompressor av märket Åsbrink från Malmö SDK V.22

Jacob Tillse att lista för nyckelutlåning finns i lokalen V.22
Jacob Hålla i samordning av eventuell Kolviksvecka V.22

Jasmine SISU – Lämna redovisning för tryckkammarfärd V.22

Kalle SISU – Lämna redovisning för *-inst.kurs, ledarbidrag V.22

Daniel Se till att det finns ansvarig för varje veckoutfärdstillfälle V.18 --

Micke Se till att extra nycklarna till lokalen läggs i kassaskrin V.18 ?
Micke Kolla kläder med klubbtryck V.18 ?
Micke Anordna kompressorkurs V.18 22
Micke Kolla behov av Nitrox samt vilka som har blender cert V.18 22
Micke Kolla om Anders vill ha Internetkoppling mellan hus och lada. V.22
Micke SISU – Lämna in redovisning Ålesund – Kulturarr V.22
Micke Undersöka möjligheten att få stå i monteringshallen med den

skänkta kompressorn V.22 
Micke Fixa film till Noll-info i Runan V.28

Stefan SISU- Lämna redovisning för *-kurs I och II V.22
Stefan SISU- Lämna redovisning för Nitroxkurs V.22 

Sten SISU – Lämna redovisning för **-inst.kurs, ledarbidrag V.22



FÄRDIG-lista

VEM VAD NÄR OK

Jacob Kolla med Anders om vi kan preliminärboka Kolvik v.23 V.14 OK
Anna Maila Daniel om att skicka nytt utskick om Kolvik V.15 OK
Anna Kolla vem som är ansvarig för Vätternutfärd, Daniel eller Stefan V.15 OK
Anna Skicka ut påminnelse till SISU mötet V.16 OK
Carl Ta fram förslag för regler och pris för uthyrning av skåp V.18 OK
Carl Anmäla klubben till Noll-info, både Götaplatsen och Runan V.18 OK
Christer Till nästa möte ta med vad som gäller kring ansvarsfrågor V.18 OK
Christer Sedan tidigare lovat packning/tätning till kompressorn V.18 OK
Jacob Ta fram lista att använda vid nyckelutlåning V.18 OK
Jacob Kolla med Stefan B om han hade Lack-hyllor till lokalen V.18 OK
Jacob Undersöka intresse för en eventuell Kolviksvecka V.18 OK
Stefan B När och var är uppdykshelg II tänkt – 7-9 Maj i Kolvik V.18 OK


