
 

Styrelsemöte  
2020-04-29 18.30 VOIP, Chalmers, Göteborg 

 
Närvarande: 
Carl 
Christoffer 
Emil 
Erik 
Filip 
Malin 
Petter 
Tobias 
 

● Mötets öppnande 
Mötet öppnas 18:39 
 

● 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 

Protokollet läggs till handlingarna 
 



● Ekonomi 
Inte hänt mycket på grund av COVID-19-läget 
 
Det beslutas att vi ska gå över från Swish till iZettle som primär betalkälla. Således 
undanläggs pengar för att investera i ett iZettle-system. 

 
● Kurser 

Pågående CMAS tvåstjärning kurs är pausad på grund av coronaläget utan ett tydligt 
återuppstartsdatum. Tills läget klarnat upp kommer den fortsatt vara pausad. 
 
Även fyllekursen ligger på is av samma anledning. Fyllekursen kan också ifrågasättas då 
fyllekursens instruktörer inte har stenkoll och att kursen kan vara svår att göra bra i läget. 
Man skulle kunna hålla en enklare, inofficiell kurs snart, för att sedan låta deltagarna 
även delta på en seriösare kurs vid senare tillfälle. De som utbildas via den enklare 
kursen skulle få titeln “Lärlingsfyllare” eller “Vice fyllare”. En sådan kurs hoppas kunna 
hållas om en vecka beroende på hur folk ställer sig i frågan om att träffas. 
 

● Utfärder 
Inget nytt här… 
 

● Kompressor 
Delarna har beställts och levererats, och är nu redo att användas för att reparera 
kompressorn. Vart räkningen är är något oklarare. Kanske i postboxen (har vi en 
postbox? Tydligen.) 
 

● Fikor och övrig PR 
Fikor förblir inställda tills vidare. 
 
Vårt newsletter till Kåren blev bra, men Kåren hade fått in väldigt många nyhetsbrev och 
beslutade att inte ta med vårt bidrag. 
 
Vi kan presentera oss för Nollan ett par veckor efter Mottagningen istället för under 
mottagningen genom att gå in i föreläsningssalar under rasten av en föreläsning. 
 
Vi ska försöka vara med på mottagningsaktiviteten Tivoli. Anmälan till Tivoli måste vara 
inne senast 25 Maj, och i den ska man ha med ett aktivitetsförslag. Vi ska ha ett möte 
innan dess när vi beslutar om sådan aktivitet. 
 
SSDF söker föreningar till en grej men vi är inte intresserade av att vara med. 
 
Vi ska nå ut till Mottagningskommitén för att höra om vi kan engagera oss i Finalen 
under simtävlingen i Göta älv. 
 



Vi måste uppdatera medlemslistan. 
 

● 51-årsfirande 
Bokning av bastun ska ske inför 1 Maj, och för det måste medlemslistan vara färdig. Om 
det inte går skickas förra årets medlemslista. 
 
Bastun kan bokas gratis som tack för att vi städade på botten där. 

 
● Lokalen 

Lokalen är stökig och borde städas. Hyllan/klädhängaren måste också fixas. Detta 
kommer göras nästa vecka i samband med fyllekursen. 
 

● Bidrag 
Petter har pratat med David och de har tänkt lösa grejer med IdrottOnline. 
 
Bidragen för kursliteraturen har kommit in och är bokförda. 

 
● Övriga frågor 

Filip har en övrig fråga: 
Han fick ett meddelande av Irina och Jessica. De vill dra igång västkustalliansen igen. 
Back in the day var Västkustalliansen en organisation med uppgiften att gynna 
samarbete mellan västkustens dykare och dykarklubbar. Vi är positiva till att återuppliva 
detta och tror att vi både kan få och ge av ett sådant samarbete. 
 
Ska vi ha möten på Zoom istället för Skype? 
 
 

● Nästa möte 
Nästa möte schemaläggs till 20 Maj 18:30, troligen via VOIP. 
 

● Mötets avslutande 
Mötet avslutas 19:35 
 


