
Konstituerande styrelsemöte för Chalmers Dykarklubb 2009-03-04

CDK-lokalen 

Närvarande: Christer Larsson, Jasmin Wennberg, Anna Dahlgren, Mikael Pettersson, Karl 
Pettersson, Stefan Barth och Tove Öberg.

§ 1 Mötets öppnande
Christer förklarade mötet öppnat och till mötessekreterare utsågs Tove Öberg.

§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 3 Konstituering av styrelsen

Christer Larsson Ordförande, Säkerhetsanvsvarig
Karl Pettersson Vice ordförande, Lokal/utrustningsansvarig
Mikael Pettersson Kassör, Info/PR-ansvarig
Tove Öberg Sekreterare, Web-ansvarig
Stefan Barth Utbildningsansvarig
Andreas Nilsson Utfärdsansvarig
Anna Dahlgren Pisk&lek, Fest, Fika, Jubileumsansvarig, vice kassör
Jasmin Wennberg Pisk&lek, Fest, Fika

Firmatecknare
Till firmatecknare utsågs:

Christer Larsson 671018-4810
Mikael Pettersson 830725-7652
Anna Dahlgren 680404-0407

De kan - var och en för sig - teckna firma för Chalmers DK.

§ 4 Nycklar och kort
Angående nycklar och kort till lokalen fastslogs att det finns 7 kort, varav 2 är borta. Kalle 
kollar vem som har vilket kort. 10 stycken nycklar är i omlopp, Anna ska kolla vem som har 
dessa.

Tove ska som ny i styrelsen få nycklar och kort till lokalen.

Anna meddelade att nyckeldepositionerna är återbetalda då det bara var två personer som hade 
betalt.

Mikael föreslog att CDK skall införa ett system med deposition för nycklar vid uthyrning av 
lokalen. Detta skall tas upp till diskussion senare i vår.



§ 5 Fikalista
Christer hade gjort ett förslag på lista över fikaansvariga – bifogas.

På Stefans initiativ diskuterades tanken om att införa mer aktiva fikor, så som temafikor, 
filmvisning och studiebesök samt närmare samarbete med SISU gällande detta.

§ 6 Styrelsemöten
Beslutade att vi träffas för styrelsemöte första onsdagen i varje månad, kl 18-20.

§ 7 Styrelsekurs – SISU
Christer kom med förslag på en kombinerad kickoff/styrelsekurs I samband med SISU. 
Normalpris 700kr/person men möjligen billigare. Christer kollar av närmare. Preliminärt går 
detta av stapeln vid Stenugnsbaden den 25-26 april. I och med detta ändras den planerade Hönö-
utfärden till 17-19 april (se nedan)

§ 8 Kick-off
Se punkten ovan.

§ 9 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens nivå och ev. rabatter/straffavgifter diskuterades. Beslut togs på att 
medlemsavgiften kvarstår på 400 kronor om man betalar senast sista december. Om man betalar 
senare än sista december blir avgiften 450 kronor. Beslutet gäller från årsskiftet 08/09.

För helt ny medlem fortsätter kostnaden vara 400 kronor – förutsatt att medlemmen går med 
före oktober månad, annars gäller medlemsavgift enligt nedanstående.

Angående nedsatt avgift från oktober månad, togs beslut på att höja avgiften med 45 kronor från 
155 till 200 kronor med start nu i oktober.

Beslut togs på att behålla familjeseniorprissättningen som den är.

§ 10 Aktiviteter/Utfärder
40-årsjubileumsfika, 5 mars, kl 19.00 – Anna redogjorde för hur planen ser ut för kvällen, med 
smörgåstårta, tårta, bubbel, mingel och filmvisning (Expedition Röda Havet och Den Blå 
Planeten). Anna ordnar stereo och Micke fixar projektor. Pris för fikat är satt till 40 kronor.

Gotlandsutfärd: beslut togs på att flytta Gotlandsutfärden från 18-22 mars till vecka 19; 6-10 
maj.

Kolvikutfärd: eftersom Gotlandsresan flyttades bestämdes att det blir en tripp till Kolvik 20-22 
mars istället. Ansvariga för utfärden blir Christer L och Andreas N.

Hönöutfärd: flyttas till 17-19 april. Pris för båt och kompressor från fredagskvällen till söndagen 
är 8000 kronor totalt. Boende och mat tillkommer, Kalle är utfärdsansvarig och kollar på detta 
under kommande vecka. Möjlighet kommer att ges till 1 dyk på fredagen, samt 3 dyk vardera 
lördag respektive söndag. Maximalt möjligt är 12 personer, vi räknar med åtminstone 10 
anmälda.



Vårfest: Pisk&Lek-ansvariga kikar närmare på detta.

Enstjärning kurs kommer gå av stapeln under påsken. Under hur många dagar är ännu ej 
bestämt. Stefan B vill ha ett instruktörsmöte under veckan som kommer och kallar till detta. 
Troligen går kursen i Kolvik eller på Hönö. Preliminärt pris: 3500 kronor.

Instruktörskurs: Christer L och Sten M efterlyser fler intresserade till att gå intstruktörskurs 
under våren med examinering under juni månad. De har såhär långt en person bokad.

§ 11 Nästa möte bestämdes till 18 mars kl 18.00-20.00 och har titeln Lokalmöte. Kalle kallar till 
mötet och samtliga medlemmar i klubben är välkomna att delta.

§ 12 Mötet förklarades avslutat.

................................................................. 
Vid protokollet 
Tove Öberg, sekreterare 

................................................................. 
Justeras
Christer Larsson, ordförande 


