
Styrelsemöte Chalmers Dykarklubb 2009-09-02

Närvarande: Stefan B, Andreas, Anna, Micke, Christer och Tove

1. Christer hälsade alla välkomna.

2. Genomgång av föregående protokoll från mötet som hölls bara några veckor tidigare.

* Anna har nu tagit fram medlemslistor och ska ännu sätta upp en vid kompressorn.

* Micke har beställt projektor som är på ingående.

* Angående båten ska Micke ännu kolla med CMK.

3. Utfärder

* Kolvik är bokat vecka 41, fre-sön 9-11 oktober. Alltså är det helt okej att åka upp redan på 

torsdagskvällen och börja dyka! Ungefärlig kostnad 650 kr per person. Eventuellt blir det 

jubileumsutfärd och i så fall blir det 3-rätters på lördagen. Det är bra om vi försöker vara fler där 

uppe än bara instruktörerna, eftersom de lär ha en hel del att göra med kursen och med att hjälpa 

eleverna. Planen är att båten ska åka med upp, förutsatt att den är hel.

* Vänern – vi avvaktar vad Kalle har att berätta om de kontakter han har kring Vänern.

* Väjern – Anna kollar upp tillgängligheten där under helgerna vecka 45, 46 och 48. Kan vara 

aktuellt att åka dit tillsammans med den **-kursen.

4. Chalmersbastun är bokad fredag-söndag 18-20 september. På fredagen är det styrelsekväll med 

trerätters och aktivitet. På lördagen är alla medlemmar i CDK välkomna på dykning med skattjakt, 

grillning, fika och på kvällen kräftskiva! Priset är satt till 100 kr per medlem och för de som vill sova 

över ingår frukost på söndagen. För styrelsen sätts budgeten till 1000 kronor som Anna och Jasmin 

förfogar över.

5. Kurser

* Reklam inför den enstjärniga kursen och dess informationsmöte är avklarat.

* För den **-kursen börjar det bli dags att göra reklam och eftersom Kalle är kursansvarig ska 

han även ordna den delen.

      * För information om instruktörsmötet som hölls 24 aug, se bilaga på sida  3.

1



6. Ekonomi

*Vi har nu 47 betalande medlemmar i CDK.

* Christer talade om att SSDF tappar medlemmar och att organisationen nu har under 8000 

medlemmar. Under hösten ska de jobba på att dels få klubbarna att rapportera in sina 

medlemmar, dels eventuellt en kampanj. För både CDK:s och SSDF:s skull behöver vi värva 

flera medlemmar.

* Andreas åtog sig att maila de som ännu inte har betalat medlemsavgiften i år som en extra 

motivation att komma med i CDK igen.

* Stefan ska redovisa Idrottslyftet för den *-kursen senast fredag, 4 september.

7. Övriga frågor

* Vi får en ny SISU-representant.

* Stefan gör ett utskick till de som har gått *-kurs det senaste året och försöker få med dem på 

den **-kursen samt utfärder.

* Christer ska ännu kolla med Eva om kurs.

* Anna skickar in Kalles SISU-blankett.

8. Mötet avslutas.

…………………………… ……………………………

Tove Öberg Christer Larsson

Sekreterare Justerare

Nästa sida – bilaga: Instruktörsmötesprotokoll CDK den 24 augusti 2009

2



Instruktörsmötesprotokoll CDK den 24 augusti 2009
Närvarande:
Mikael Pettersson Karl Pettersson Stefan Gustavsson
Stefan Barth Andreas Nilsson Gabriel Ordéus
Christer Larsson Sten Meyer
Ordförande för mötet: Stefan Barth
Sekreterare: Mikael Pettersson
Lokal: CDK:s lokal på Chalmers
Enstjärnig kurs
Ansvarig Mikael Pettersson, infoträff den 17 september. Kursstart 22 september. Genomförs på tre
veckor med avslut i Kolvik helgen i vecka 41(LV6).
Carinas enstjärniga kurs
Carina kör en enstjärnig intensivkurs v.44. Vi hjälper till med instruktörer.
Tvåstjärnig kurs
Ansvarig Karl Pettersson. Kursstart vecka v.45. Genomförs på 4 veckor med avslutningshelg v 49.
Tvåstjärnig instruktörskurs våren 2010
16‐18 april. Kurs och examinator är bokat hos SSDF. Vi diskuterar behovet av att ta in deltagare från
andra klubbar för att bredda diskussionerna under kurserna.
Trestjärnig kurs kurs 2010
Ansvarig Andreas Nilsson. Kursstart 25 Januari 2010.
Nitroxkurs
Stefan Gustavsson och Stefan Barth håller nitroxkurs med start 26 oktober.
Vrakkurs
Sten kollar på detta, material finns sedan tidigare.
Marinbiologikurs
Christer kollar med Eva om att hålla en marinbiologikurs för CDK.
Slutförande av gamla kursen
Några elever från Barths gamla kurser är inte färdiga ännu. Sten överlämnar allt material till Barth
som styr upp detta.
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