
 

Styrelsemöte  
2020-02-26 19.00 CDK lokalen, Chalmers, Göteborg 

 
Närvarande: 
Emil Burman 
Christoffer Larsson 
Petter Lindwall (19:00-) 
Tobias Mauritzon (via VOIP) 
Carl Månsson 
Filip Petersson 
Malin Waern 
 
 
 

1. Mötets öppnande 
Mötet öppnas 18:43 
 

2. Val av mötets: 
- Ordförande 

Filip väljs till Ordförande 
- Sekreterare 

Carl väljs till Sekreterare 
- Justerare 

Christoffer väljs till justerare 
 

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns utan modifieringar 

 
4. Föregående protokoll 

Föregående möte läggs till handlingarna 
 

5. Ekonomi 
Vi ska spåna vidare på iZettle och PayPal. Emil är mer erfaren med iZettle men deras 
app är kanske inte bra enligt recensioner. Skulle kunna skaffa en begagnad iPad, samt 



en dosa (kortterminal), för småbetalningar. Till detta ska ett kostnadsförslag tas fram 
(deadline obestämd) för att klarare kunna avgöra värde av detta vid senare tillfälle. 
 
Revision med Sten ska genomföras. 

 
6. Kurser 

2*-CMAS är på G, infomöte imorgon. Kursschema är framtaget och verkar gå ihop med 
åtminstone 2 instruktörer närvarande vid varje kurstillfälle. Påbörjas vecka 12. Pris 
framtaget: 2100 för icke-studerande. Kursliteratur och sånt ska beställas när folk anmält 
sig, Fokus på budget, vilket gör att det inte blir någon fancy utfärd med boende. 
 
3*-CMAS har undersökts vidare och det är ett gäng som vill gå kursen. Har vi tillräckligt 
med 3*-instruktörer för att kunna hålla en kurs? Preliminärt färdig till sommaren. Det 
kommer vara mycket självstudier. 
 
Kompressorkurs. Linus tycker att Filip kan hålla kompressorkurs, men Filip vill inte hålla 
den själv. Ska höra med Sten. 
 

7. Utfärder 
Malin har haft kontakt med personer från ett dykcenter, angående sommarutfärd till 
Estland. Lite krångel med mail och kommunikation. Malin föreslog vecka 32, varpå 
kontaktpersonen svarade att det går att ses vecka 33. Malin föreslår vecka 32 igen, men 
det visar sig vara fullbokat. Alla helger i juli är fullbokade. Dock finns det möjlighet i 
september. Kontaktpersonen verkar rörig så det kan bli rätt krångligt att administrera en 
sommarresa till Estland. Möjligt att rikta om sig till Norge eller Danmark. Färja till 
England är också ett alternativ. Dessa alternativ kunde nog genomföras vecka 32. 
Danmark/Norge kan också bli billigare än Estland. 
 
Christoffer vill ta tag i en påskutfärd snart. Han har undersökt Smögen men de har eget 
arrangemang under påsken, så kanske inte funkar så bra just där. Andra förslag 
efterfrågas. Lysekil har ett dykcenter och hotell. Oslofjorden är också relativt billig. 
Drøbak, Kristiansand funkar också. Narvik är lite långt bort. 
 

8. Kompressor 
Den står här. 
 
Filip träffade Linus för mek på det röda haverasket inför säljning, men Linus hade inte tid 
så det blev inget mek. Tidsram sätts: skiten ska göras innan sommaren. Dock har 
tidigare tidsramar inte hjälpt. Prio läggs på den tvåstjärniga kursen, så får kompressorn 
komma i andra hand. Olja behöver beställas, filter ska bytas. Nicklas har kollat ut en 
kompressor som han tror är bra, och då även han gillar dieselmotorer så kan han 
kompressorer. 
 



9. Fikor och övrig PR 
Vi snackar lite om hemsidan och bestämmer att vi ska ha en hemsida-kväll med 
workshop om hur man redigerar hemsidan och lägger till grejer. Detta hör dock inte till 
Utfärder... 
 
Bilder tas med Filips telefon. 
 
Skylten på dörren ska fortfarande fixas. QR-koden är fel, och fikatiderna är fel. 
 

10. 51-årsfirande 
Christoffer är utsedd till Festgeneral. 
 
Filip och Christoffer har brainstormat lite. Finns TODO-lista på driven. CBK ska 
kontaktas och sånt. Festmöte för festkommittén bör hållas någon gång snart framöver. 
Festgeneralen antar utmaning att kalla till festmöte. 
 
Kalaset är 26 September. 
 

11. Lokalen 
Ny avfuktare har införskaffats och körts igång. Den funkar. 
 
Lampor ska bytas. Tobias har undersökt det. Lamporna över diskhon är udda. 
 

12. Bidrag 
Petter tänkte prata med Irina förra helgen han kunde inte dyka då, så ska prata med 
henne nästa gång de träffas istället. 
 

13. Övriga frågor 
Ska vi hitta på något kul? Typ gå på dykmässan tillsammans? Ja! Det vore ju kul! Och 
kul är nice. Emil tar ansvar för att grabba tag i det. 
 

14. Nästa möte 
Nästa möte bestäms hållas 2020-03-25 18:30 
 

15. Mötets avslutande 
Mötet avslutas 19:37 
 


