Styrelsemöte i Chalmers Dykarklubb
kl 18:00 2015-03-04 CDK lokalen, Chalmers, Göteborg
Organisations nummer 802416-3019

1. Närvarande
David Scharin, Hanna Sallén Lennerthson, Lovisa Bodin, Oscar Isoz,
Oscar Sveide, Pontus Persson, Willie Alvner, Andreas Nilsson, Carl Johan Brengesjö
2. Frånvarande
Henrik Mård,
3. Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet.
4. Val av justrerare
Mötet valde Willie Alvner och Oscar Sveide till justrerare.
5. Val av sekreterare
Mötet valde Isoz till sekreterare
6. Föregående protokoll
Gick igenom och lades till handlingarna
7. Fördelning av ansvarsområden
Mötet valde
(a) Utbildnings och säkerhetsansvarig - Andreas Nilsson
(b) Lokal, material och båtansvarig - Sveide
(c) PR ansvarig - Willie
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(d) Utfärdsansvarig - Lovisa
(e) Kompressor - Henrik, stf.Kompressor CJ
(f) Sekreterare/vOrdf - Isoz
(g) SISU - Hanna, Stf SISU. CJ
8. Ekonomin - Pontus och Willie
(a) Överlämning
Klubben har utestående fordringar på 17 kSEK.
Skulder under 100 kr skrevs av under mötet. David fixar fakturaunderlag till Pontus för vidarebefordring till SISU.
(b) Matrikel - Pontus jobbar på att sammanställa en ny matrikel
(c) Medlemmar och kårmedlemskvot
Pontus förklarade medlemsläget
(d) Relationen med Chalmers studentkår
Isoz förklarade hur läget såg ut nu
David, Pontus och Willie försöker bestämma ett möte med kåren.
Andreas är med och skriver en lista med skäl
Alla styrelsemedlemmar försöker komma med förslag saker vi kan
göra
(e) Status på ekonomin
Pontus rapporterade att ekonomin ser fortsatt god ut
(f) Hantering av utlägg
Pontus visade ett förslag på ny utläggsmall, deltagarlistan lägges
på baksidan
BARA fikarelaterade utgifter får tas ur kassan
9. Aktiviteter
(a) Utfärder
Kickoff - bordlades, alt blir det något mindre
Gotland ersätts med ev Jordfall alt Strömstad - Lovisa roddar
Utfärdshelg 16-17 maj - inget beslut
Koster - bordlades
Testa RB på Poseidon -Utv - intressant, men få dykare...
Tuna hestberg - sköts på framtiden
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Tryckkammaren - Utv - mycket lyckat event, David var sugen på
att göra en ny resa
Tryckkammaren ny omgång? - kanske
(b) Kurser Marinbiologin - Ev Omstart med ev Clas Malmborg som
visar hans nya bok om nakensnäckor Trestjärnig - Teorin klar
Kompressorkurs för nya fyllare - Styrelsen frågar om Sten kan
hålla Kommande kurser? - ev Nitrox i samband med tre stj,
(c) Torsdagsfikor 5/3 Isoz + David
12/3 Pontus
19/3 Lovisa
26/3 CJ
2/4 Sveide
(d) PR
Isoz föredrog vad som gjorts inom PR senaste tiden
(e) Blygjutning - Bordlades
(f) Städa i härrydabastun
Datum bokat 25/4 + Söndag
Kontakta Dan Berg för karta över sjön
(g) Övrigt
Inga övriga frågor
10. Lokalen
(a) Passerkort -Isoz Inget svar ifrån varken Blagica eller hens chef,
Isoz frågar Härsjö
(b) Kompressorn
Utfärdsramp - CJ håller kontakt med Christer
(c) Projektorn - Pontus roddar k
(d) Båten - Sveide - Visst intresse finns, Sveide roddar
(e) Dykledarväskan - Isoz - Andreas ansvarar för att den fixas
(f) Nycklar - David förklarade nykelsituationen,
Mötet beslutade att Jocke får behålla sin nyckel
David och Sveide roddar
11. Bidrag -Nicklas
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(a) Kommunen + David förklarade situationen
(b) Idrottslyftet
HLR + 5 Jocke,Härsjö, Hanna, David och CJ - får gå HLR kursen
på klubbens bekostnad, motprestationen är att hålla HLR kurs för
klubbens medlemmar 2ggr-år
Böcker - Fyll gärna i listan som finns i ångestlistan
Oxybox - framtida förslag för införskaffning genom bidrag
Andreas föreslog inköp av en hjärtstartare - Andreas roddar
(c) Sisu
David - fler fikor måste rapporteras
12. Ångestlistan
Ingen kommentar
13. Vad har sagts på västkustalliansmötena
Mötet beslutade att dela klubbens kalender med övriga klubbar i vka.
14. Diskussionspunkter
(a) Josef och Isabelle:s förslag
Bordlades till styrelsekväll/kickoff
(b) Stadgrevision
Fritt till styrelsen och klubbens medlemmar att förslå förändringar
(c) Föreningens ställning i fråga om externa arrangörer
Fritt för arrangörer att komma och presentera sina resor på våra
dykfikor
15. Nästa möte, 8/4 eller 1/4
Mötet beslutade att ha nästa möte 1/4 kl 1800 i lokalen
16. Övrigt
17. Ordförande avslutade mötet kl 20:50
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Vid tangentbordet

......................
Oscar Isoz

Justrerat av

...........................
Oscar Sveide
Justrerare
Datum

...........................
Willie Alvner
Justrerare
Datum

...........................

...........................
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