
Årsmöte 2010-02-18
Chalmers Dykarklubb

1. Christer Larsson frågade mötesdeltagarna om de ansåg att mötet var behörigen utlyst, vilket 
alla ansåg.

2. Till mötesordförande valdes Christer Larsson och till mötessekreterare valdes Tove Öberg.

3. Till justeringsmän valdes Charles Wennberg och Stefan Gustafson.

4. Mötet förklarades öppnat.

5. Styrelsens förslag av dagordning godkändes.

6. Styrelsens berättelser. Christer gick igenom verksamhetsberättelsen i korta drag och en 
komplettering samt en korrigering uppmärksammades. Mikael presenterade den ekonomiska 
berättelsen. I slutet av 2009 var vi 61 medlemmar i klubben, varav 23% var kvinnor och 
31% var medlemmar i ChS.  Vi bör sträva efter att vara 50% Chs-anslutna medlemmar.

Verksamhetsåret 2009
Intäkter 150 805
Kostnader -140 825
Övriga kostnader -720
Bankkostnader -646
Resultat 8614 kronor

Medlemarna noterade att vi gör förlust på det som inte har med kärnverksamheten att göra 
och det framkom att det behövs ökad styrning av ekonomin. Christer lovade att man skulle 
införa budgetuppföljning varje månad och mötet nöjde sig med detta. Den ekonomiska 
redovisningen godkändes.

7. Revisorns berättelse. Sten var av åsikten att de ekonomiska uppgifterna stämmer med hans 
uppfattning om klubbens verksamhet. Han framförde ett tips gällande bokföringen: bokför 
först och betala sedan. Detta för att få mindre jobb vid bokslutet. Han lyfte också vikten av 
att styrelsen har en idé om vilka poster som ska gå plus respektive minus under året.

8. Christer frågade om årsmötets deltagare beviljad styrelsen ansvarsfrihet för 2009. Detta 
bifölls.

9. Val av styrelse, revisor och valberedning för en tid av ett år:
a) styrelse:

Ordförande: Christer Larsson valdes.
Vice ordförande: Karl Pettersson valdes.
Kassör: två förslag på kassörsposten fanns, Mikael Pettersson och Jasmin Wennberg. 
Under sluten omröstning valdes Jasmin Wennberg till kassör.

Innan omröstning togs beslut på att man inte får rösta via ombud på årsmötet. Sten 
kontrollerade också huruvida man ska ha rösträtt om man betalar sin medlemsavgift precis 
före röstning, vilket ansågs att man får.

Fyra nya styrelsemedlemmar blev också invalda: Daniel Kressin, Henrik Mård, Jacob 



Joachimsson och Carl Andersson.Tanken med att utvidga styrelsen med fyra nya platser är 
dels att få jobba in sig i styrelsen samt att skapa en överlappning till nästa år. Då styrelsen 
gör mycket av det praktiska arbetet är det också positivt med flera styrelsemedlemmar.
Karl Pettersson, Anna Dahlgren, Stefan Barth, Mikael Pettersson, Andreas Nilsson och Tove 
Öberg vill samtliga fortsätta i styrelsen och blir omvalda.

b) revisor: Sten Meyer blev omvald. Stefan Nivall valdes till suppleant.

c) valberedning: Förslag på valberedning blev Dan Eliasson, Stefan Gustafson och Joel 
Schleeh. Alla tre blev valda och Joel Schleeh valdes till sammankallande.

10. Inga förslag eller motioner var inkomna till styrelsen inför årsmötet.

11. Övriga frågor: En fråga som lyftes var prissättningen för Chalmerister respektive övriga 
medlemmar gällande utbildningar i CDK, med syfte att öka andelen ChS-anslutna 
medlemmar till CDK. Får man skilja på medlemstyp, vad säger RF? Styrelsen diskuterar 
detta vidare och kollar upp vad som gäller.

12. Medlemsavgift och förseningsavgift, fastställande inför 2011. Styrelsen ges mandat att 
arbeta med detta.

13. Mötet avslutas.

       På årsmötet närvarande 17 personer varav 16 deltog i omröstning.

   ________________________________

   Tove Öberg, sekreterare

   ________________________________ ________________________________

   Charles Wennberg, justerare Stefan Gustafson, justerare


