
Konstituerande Styrelsemöte 2010-03-04
Chalmers Dykarklubb

Närvarande: Jacob, Carl A, Henrik, Daniel, Mikael, Anna, Andreas, Christer, Karl P och Tove.

1. Christer öppnade mötet och hälsade alla välkomna, speciellt de nya i styrelsen. 
Alla fick presentera sig och även berätta vad var och en vill bidra med under året, samt vilka 
förväntningar som finns på styrelsen och klubbens utveckling under kommande året.

Nedan följer en sammanfattning av förväntningar inför kommande året:

• att förenkla för nya och mindre erfarna dykare att komma in i klubben och följa med på 
dykning, samt bättre uppföljning av nyutbildade dykare generellt

• att hålla mer öppet i lokalen, använda den i större utsträckning
• att tydliggöra att det är en klubb som dyker aktivt samt att det finns möjlighet att låna 

utrustning av andra medlemmar vid behov
• att förbättra hemsidan
• att aktivt arbeta för att öka medlemsantalet, och framför allt då i första hand genom att få 

in flera studenter 
• att fokusera på att öka aktiviteten hos de tjejer vi har i klubben
• att genom långsiktigt arbete verka för att få fram flera ämnen för kommande instruktörer
• att underlätta för studenter med begränsad budget
• att överbygga generationsgapet i klubben
• att göra i ordning lokalen
• att strukturera upp klubben

2. Val av positioner i styrelsen.

Ordförande Christer Larsson, vald av årsmötet
Kassör Jasmin Wennberg, vald av årsmötet

Sekreterare Anna Dahlgren
Utbildning Stefan Barth
Lokal Jacob Joachimsson
Säkerhet Karl Pettersson
IT Mikael Pettersson
Försäljning (fika, bly, mm.) Carl Andersson
Kompressor Mikael Pettersson
Utrustning Daniel Kressin
Utfärder Karl Pettersson
SISU Anna Dahlgren
Dykhets Daniel Kressin
PR Carl Andersson
Månadsmail Mikael Pettersson
Web Tove Öberg
Tech Andreas Nilsson
Nyansvarig Henrik Mård -sammankallande

Jacob Joachimsson
Carl Andersson
Daniel Kressin



3. Val av samt beslut om firmateckanre

Styrelsen beslutade att till firmatecknare för klubben utse:

Kassör Jasmin Wennberg 780203-4822
Ordförande Christer Larsson 671018-4810

4. Överlämnande mellan kassörer

Överlämnande mellan Micke och Jasmin kommer att ske under vecka 10.

5. Aktiviteter i korthet

• Utfärd Kolvik 1: bokat 19-22 mars. Beroende på isläget kan helgen komma att skjutas 
fram till 23-25 april. Anna skickar ut mail ang. reservation kring detta.

• Utfärd Kolvik 2: prel. 23-25, uppdykshelg för *-kurs med Stefan Barth som ansvarig. 
Utfärdsansvarig ej utsedd.

• *-kurs under våren med Stefan Barth som ansvarig.
Infomötet och uppdyk ligger inlagda i kalendern. Stefan B lägger även in samtliga 
kurstillfällen och sätter upp affischer.

• **-instruktörskurs: i nuläget finns det fler instruktörer till kursen än deltagare!
• Kurs med Tjörns dykarklubb: eventuellt blir den av i påskveckan. Karl P ringer Carina 

och stämmer av.
• Micke skall fakturera Tjörns dykarklubb för tidigare kurs på 4500:-
• Tryckkammarfärd 3/3: genomfördes med tolv deltagare. Ett mycket lyckat arrangemang.
• Bastun: är bokad nu på söndag 7 mars, endast som dagsarrangemang. Micke skickar ut 

mail om detta. Vidare är den bokad läsvecka 4 i oktober.

6. Övrigt

Vi diskuterade SISU-utbildningar och vilka kurser som finns att tillgå.
Närmast ligger nu en Inspirationskurs 26-27/3. Denna är framför allt riktad till 
utbildningsansvarig och SISU-ansvarig. Anna kollar upp detta.
Vi vill gärna skicka våra nya styrelsemedlemmar på kurs, samt åka hela styrelsen på 
”Styrelsen ett lag” tillsammans.

7. Mötet avslutades.

_________________________ _________________________
Tove Öberg, sekreterare Anna Dahlgren, justerare


