
 

Styrelsemöte  
2020-05-20 18.00 VOIP, Chalmers, Göteborg 

 
Närvarande: 
Malin  
Filip 
Tobias 
Emil 
Erik 
Christopher 
David 
 

● Mötets öppnande 
18:05 
 

● Val av mötets: 
- Ordförande 

Filip 
 

- Sekreterare 
Malin 
 

- Justerare 
Tobias 
 
 

● Godkännande av dagordningen 
Godkänd av alla närvarande. 

 
● Föregående protokoll 

Protokollet läggs i handlingarna. 
 

● Ekonomi 
Inte skett något nytt. Räkning som skulle betalas i April är nu betald.  



 
● Kurser 

Vi vill bli klara med **-kursen innan sommaren. Hör med andra instruktörer om de vill ta 
över om Sten inte vill genomföra kursen i dagsläget. Det finns nya rekommendationer 
kring hur man kan lösa första hjälpen delen i kursen. All kursdeltagare måste vara okej 
med att kursen fortgår. Får fundera på hur vi lägger upp de moment som är kvar. 
Behöver kolla upp villkoren för mörker-dyk, det börjar bli ont om mörker på kvällen. Filip 
ska höra med alla inblandade om de vill fortsätta med kursen nu direkt. 
P1 och P2 går bra med en *-instruktör. Det är i dagsläget 3 dykpar i den **-kursen. 

● Utfärder 
Officiella utfärder väntar vi med ett tag till, ska föregå med gott exempel. Nya beslut 
kommer tas efter varje styrelsemöte. Flera inofficiella utfärder kan ske. 

● Kompressor 
Haft en kompressorkurs. Nu har vi många fler fyllare. Alla finns med i systemet och på 
lappen vid kompressorn. Den röda kompressorn kommer gås igenom en sista gång och 
filter och annat skoj kommer undersökas och bytas. SKA SÄLJAS!!!!!!!! Filip kommer 
fråga folk om en ny kompressorkväll för detta. 

● Fikor och övrig PR 
Tivolit är inställt, något annat event kommer troligtvis äga rum. Finalen kommer vi få vara 

med på, 0kommitén måste besluta den här veckan vad som ska göras kring finalen. Vi avvaktar 
med beslut tills dess. Förslag: skjuta bojar i älven och fästa något i dessa som 0orna ska hämta. 
En form av stafett, 0 or ska simma till bojen och toucha den, då dyker vi upp och något ska ske 
(lite oklart vad) sen ska 0orna simma tillbaka igen till sitt lag.  Förslag på vad som händer vid 
bojen: ett nytt snöre ska lösa upp en knop (lång och kort väg) vid en annan boj som åker upp, 
denna ska de runda innan de får gå i mål. De ska lösa upp en knop som vi tar med oss upp. 

Filmer har kommit in från Sten, något skakiga. Förslag på att göra små filmer när vi är 
iväg och dyker för detta ändamål (PR-film). 

Borde sprida mer om stödmedlemskap för att få upp antalet chalmerister. Vi ska vara 
tydliga med att man kan bli stödmedlem efter *-kurs även om man inte vill fortsätta dyka. 
Lockelse: man kan få förtur till en kurs som stödmedlem. Ska fundera på fler benefits. Rabatt på 
kurs? 

● 51-årsfirande 
CS bastun är bokad till 3 oktober, max antal pers: 60 pers (50 pers i dessa coronatider). 15 
sovplatser, madrasser får tas med och användas överallt förutom i bastun. Blir det problem kan 
vi lösa det genom att hyra sportstugan (om den fortfarande är tillgänglig). Behöver göra en plan 
för dagen. Räkna med 250 kr per pers för mat (exkl. dryck). Dricka fixas separat, dryckeskort? 
Räcker 50/75/100 kr för att täcka dricka? Skriv in i mejlet en fix kostnad på 250 kr för mat och 
dricka till maten. Får fundera på hur vi löser resten. Förslag på att sälja på plats men det krävs 
att man har ett tillstånd. Erik kommer kolla hur andra föreningar löser sådana frågor. Kontraktet 
behöver skickas in senast två veckor innan bokat datum.  
50 kr per pers för dekorationer/övrigt.  
Skriv in i mejlet att aktiviteter ordnas och att uv-navigering kommer genomföras. Vi tar med ett 
par utrustningar och vill man vara med kan man ta med sin dräkt. Kubb, någon jul lek etc. 



Finns olika bufféer att välja mellan. Förslag på att baka tårta till efterrätt. Malin tycker om att 
dekorera bakelser! 
Två olika pris för student (300 kr) och icke-student (350 kr).  

● Lokalen 
Lokalen är städad. Vi bör ta tag i att annektera utrymmet innanför soprummet. Hatthyllan 
ska upp, Filip lånar en slagborr för att förbättra hålen. Nya skruv och plugg behövs. 
“Planschen” ska fixas på dörren (jobb för “oansvariga”). 

● Bidrag 
Petter ska gå bidragskurs online vid lämpligt tillfälle.  

 
● Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 

● Nästa möte 
Onsdag 24 Juni kl 18:30 via VOIP? 
 

● Mötets avslutande 
Mötet avslutades kl 19:37. 


