
Styrelsemöte Chalmers Dykarklubb

2009-10-07

Närvarande: Stefan B, Micke, Jasmin, Christer och Tove

1. Genomgång av föregående protokoll:

Medlemslistor: Micke sätter upp vid kompressorn under nästa vecka, dock är de nya medlemmarna 

registerade till SSDF och alltså är de försäkrade.

Projektor är inköpt och uppsatt. Hänglås behöver fixas, annars är allt klart.

Båten är nu lagad – 14 hål är fixade.

2. Chalmersbastun

Bastun blev inställd från Kårens sida, och vi behöver inte betala den uteblivna helgen som de ville 

från början. Bastun får bokas max 6 månader i förväg och alltså är det läge att i maj månad 2010 

boka bastun inför höstterminen 2010.

3. Utfärder

Kolvik går av stapeln nu i helgen, 9-11 oktober. 22 personer är anmälda för hela helgen varav 9 är 

*-elever som har uppdyk under helgen. Dykledaransvarig pekas ut på plats och två kompressorer 

kommer att finnas tillhands. Eftersom båten är lagad kommer den med upp och de deltagare som 

vill använda den får dela på kostnaden. På lördagkvällen blir det thaibuffé istället för planerad 

grillning. Summan för hela helgen per person blir 650 kr.

Vänern: Kalle har sagt att han ska kolla på detta alternativ.

Väjern: Anna ska ännu kolla. Enligt Christer är vecka 48 den vecka som kan vara aktuell från 

Väjerns sida.

4. Kurser

Stefan B kallar till ett instruktörsmöte. Bland annat behöver certifikathantering diskuteras, samt 

slutförande av kurser och dylikt. Stefan ska även maila de *-elever han ansvarade för information 

om **-kurs, samt snarast skicka in Idrottslyftet för samma kurs.



(fort.s kurser)

Kalle är **-kursansvarig och är därmed även informations-/reklamansvarig, vilket börjar bli läge att 

fixa.

Nitroxkursen börjar 26 oktober, Stefan G och Stefan B samverkar och fixar även 

information.

5. Ekonomi

Micke berättar att ekonomin ser bra ut, att vi har ca 75 000 kr. Vi har nu mellan 57 och 60 

medlemmar i klubben, dvs drygt 10 fler än vid förra mötet!

Christer åtar sig att kolla Idrottslyftet angående Oxygenterapiutrustning.

6. Medlemsmöte

Vi behöver anordna ett medlemsmöte och Christer kallar till detta.

7. Övriga frågor

Hemsidan: Tove har ansvaret för hemsidan och ska försöka få ihop en snygg, välfungerande sida så 

snart som möjligt.

Månadsmail: förslag kom på fortsätta med månadsmail men enbart i textform direkt i mailet, vilket 

är klart smidigare.

Påminnelse till gamla medlemmar: Andreas funderade under förra mötet på att maila de 

medlemmar som ännu inte betalat medlemsavgiften. Har han ännu lust att genomföra detta?

Dykloppis blir det vecka 45!

Stolar/bord: Micke kom med förslag att sälja de stolar och bord vi har och att vi ska köpa 

nya fällbara bord och stolar för pengarna.

Skyddsrumsinspektion: om 2 veckor kommer en inspektör och vill kolla lokalen. Innan 

dess behöver vi städa lokalen och förrådet. Datum för städkväll sätts till onsdag 14 oktober 

kl 18.00



Kårens dag 11 november: Micke har anmält oss till Kårens Dag och vi kommer behöva 

medlemmar som jobbar där under dagen. Tove har skrivit ut en fråga i månadsmailet.

Klubbtröjor: Vi har redan beslut på att köpa in tröjor och trycka CDK-loggan på dessa. 

Challe kollar upp pris för tryck på 50 tröjor.

Gasavtal: genom Chalmers AB kan vi få teckna ett eget gasavtal med bra priser på både 

helium och syre. Det kommer i så fall behövas vissa tilläggsgrejer för att kunna fylla 

gaserna. Micke räknar vad det kan komma att kosta.

Styrelsemys: Jasmin bjöd in oss i styrelsen till bakning/mys/fix den 5 december, hos henne 

och Challe. Mycket trevligt!

Att göra!

Kalle → börja informera och göra reklam för den **-kursen. Kolla eventuell Vänern-utfärd.

Stefan B → börja informera och göra reklam för Nitroxkursen. Skicka in Idrottslyftet för den *-

kursen, samt maila de eleverna om **-kurs. Kalla till instruktörsmöte.

Micke → sätta upp medlemslistor vid kompressorn och fixa hänglås till projektorn. Räkna på vad 

gashantering kan kosta klubben per år.

Tove → fixa hemsidan och fortsätta med månadsmailen i enklare form.

Christer → kalla till medlemsmöte vecka 45 och kolla på Oxygenterapiutrusning/Idrottslyftet.

Anna → kolla Väjern för eventuell utfärd.

Andreas → maila de medlemmar som ännu inte betalat in avgiften för att ev. få med dem igen.


