
 

Styrelsemöte  
2020-03-25 19.00 CDK lokalen, Chalmers, Göteborg 

 
Närvarande: 
Christoffer 
Petter 
Tobias 
Erik 
Filip 
Emil 
David 
Malin (18:50-) 
Carl 
 

● Mötets öppnande 
Mötet öppnar 18:38 
 

● Val av mötets: 
- Ordförande 

Filip väljs till Ordförande 
- Sekreterare 

Carl väljs till sekreterare 
- Justerare 

Petter väljs till justerare 
 

● Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns utan ändringar 

 
● Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll gås igenom av Filip 
Protokollet läggs till handlingarna 
 

● Ekonomi 
Emil har granskat de olika systemens för- och nackdelar. Han går igenom dem. 



a. iZettle är bra för små transaktioner, men kräver både en relativt modern iPad (ty 
androidappen verkar dålig enl. recensioner) (iOS >=10) och en dyr kortmaskin. 8 
poäng. 

b. PayPal har en kostnad för varje transaktion och går inte att använda med många 
kortterminaler. 

c. Swish är enkelt att betala med och erbjuder QR-koder. Det är en ganska dyr 
månadsavgift och en relativt dyr transaktionsavgift för små transaktioner. 0 
poäng. 

Tills nästa möte ska alla i styrelsen granska Emils kalkyler och ta ställning till vilket 
alternativ vi ska anta. 

 
● Kurser 

Angående CMAS**: 
Kursmomentet imorgon får köras genom Skype eller Zoom. Zoom verkar bättre. 

Vi har skjutit på kursens livräddningsmoment, i övrigt fortsätter kursen som vanligt, 
Angående kompressorkurs och CMAS***: 

Antingen kör vi en egen kompressorkurs eller så kör vi den som en del av en 
kommande CMAS***, där kompressorlära ingår. Alternativt hålla det som en 
kompressorkurs tidigare än CMAS***, men ändå som ett moment i den kursen. 
 
Troligtvis färre kurser i år, med tanke på COVID-19. 
 

● Utfärder 
Påskutfärden lagd på is. Kommer inte utföras till påsken. Klubben avsätter sig ansvaret 
för att arrangera officiella utfärder tills läget med coronaviruset stabiliserats. Både Norge 
och Sverige avråder dykning helt tills vidare, för att avlasta sjukhus från eventuella 
patienter med dykarsjuka. 
 
Vi ska meddela klubbens medlemmar via Facebook om hur vi tänker om COVID-läget. 
Inställda utfärder och avrådan från att dyka. 
 

● Kompressor 
Filip ska beställa delar den här månaden. Den fungerande kompressorn fungerar 
fortfarande. 
 

● Fikor och övrig PR 
Erik ska göra ett nyhetsbrev till Kårens nyhetsbrev. Skulle vara inne 18e mars. Var inte 
inne 18e mars. Vill också fundera över PR till Mottagningen. En gammal video finns 
enligt David. Alternativt skapa en ny video med klipp från klubbens medlemmar. Vi är en 
del i styrelsen med intresse för videoproduktion. Erik tar på sig att nå ut till klubben och 
efterfråga filmklipp, Malin tar på sig att göra filmen. 
 
Fikat imorgon ställs in på grund av COVID-19. 



 
● 51-årsfirande 

Vi fick ett mail från en f.d. Ordförande i bastukommittén. Han önskade att vi skulle städa 
sjön vid Chalmersbastun och som ersättning kunna få boka bastun och sportstugan för 
en 51-årsfest. Han skulle höra med sittande CBK men har sen dess inte svarat. 
 
Festkommittén har bestämt poster. 
 

● Lokalen 
Lamporna har bytts. De funkar ändå inte. Lampknappen som gnistrat har fixats. Hjul till 
kärran är fixat men ännu inte ihopsatt. 
 
Irinas hylla som man hänger jackor på går inte längre att hänga jackor på. Den måste 
fixas. 
 

● Bidrag 
Petter har haft ett möte med Richard. Han kan också fått access till loggningen av kurser 
från David. David tycker att Petter är jätteduktig. 
 

● Övriga frågor 
 
Vår mailserver kommer gå ner då kåren övergår till ett nytt system. Kanske kan lösas 
genom att be till G.U.D. Tobias har kollat hur det skulle göras. Det verkar någorlunda 
lätt. GSuite ska vara gratis för non-profit-organisationer, men vi behöver göra ett konto 
på techsoup för att få vår non-profit-status verifierad. Lättast blir nog att be till G.U.D. 
 
Hur hanterar vi Covid-19? 
Vi ställer in utfärder och fikor tills vidare. Vi har skjutit fram vissa kursmoment för att 
begränsa smittorisken. Vi meddelar klubbens medlemmar om ändringarna. 

 
● Nästa möte 

Nästa möte planeras till onsdag 2020-04-29 [Editors note: 18:30 I guess] 
 

● Mötets avslutande 
Mötet avslutas 19:43 
 


