
 

Styrelsemöte  
2020-06-24 18.00 VOIP, Chalmers, Göteborg 

 
Närvarande: 
Emil 
Carl 
Christopher 
Tobias 
Filip 
 

● Mötets öppnande 
Mötet öppnar 18:04 

● Val av mötets: 
- Ordförande 

Filip 
- Sekreterare 

Carl 
- Justerare 

Christopher 
 

● Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns 

 
● Föregående protokoll 

Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna. 
 

● Ekonomi 
Inget nytt under denna sol. Dock fått, och avfärdat, ett scam-mail. Ej första gången, så 
var försiktiga framöver också! 
 
Ska införskaffa iZettle betalningssystem med nödvändig hårdvara inför att offentlig  
aktivitet återupptas av CDK. 
 
 



● Kurser 
**-kurs behåller målet att genomföras i Juli, om det inte funkar kan kursen behöva 
avslutas i Augusti. 
 
*-kurs hoppas genomföras i vanlig ordning till hösten 
 

● Utfärder 
David vill ha utfärd helgen v34. Det låter skoj och vi vill satsa på att göra något då. 
Alternativt Lysekil, Smögen… Bröderna Klemming vid Kosterhavet låter som ett roligt 
alternativ, så om det går att annordna så vore det nice! Vecka inte spikat ännu, v34 är 
bara ett förslag. 

 
Emil fick en fråga 23 Juni om utfärder av en kille som var intresserad av att dyka med  
CDK. 
 

● Kompressor 
Kompressorn är lagad igen, d.v.s. bytt filterdukar. Filip och David ska fixa securusfiltret 
 
Den röda kompressorn har försökt blåsas, men vi kom inte åt bra. Ska fortsätta jobbas 
på. 
 

● Fikor och övrig PR 
Kan vi öppna upp offentliga arr såsom fikor nu? Ingen av närvarande har starka/några  
åsikter emot att öppna upp, så vi försöker återuppta dykfikor 2 Juli. 
 
Vi vill göra en ny affisch till dörren/valvporten. Följande ska vara med: 

● Välkommen-text 
● QR-kod till hemsidan 
● Info om fikor 
● CDK-logga 
● Cool bakgrundsbild (Emil kollar sitt galleri) 

 
● 51-årsfirande 

Malin har jobbat på ett mail till klubbmedlemmarna, skall skickas framöver. 
 
Budget finns och lokalen är bokad 3 Oktober 

 
● Lokalen 

Ligger öde för tillfället. 
 

Det hänger en del torrdräkter i lokalen för tillfället. Bör omhändatagas innan nästa  
dykfika. 
 



● Bidrag 
Petter meddelar att vi har fått bidrag för båda kurserna, och allt är i sin ordning! 
 

● Övriga frågor 
Filip typ hade något att säga. Han funderar… HAN KOM PÅ! 
Hur går det med Accesskort? Christopher har påmint en man från FUM men inte fått 
svar. 
 
Bilder på oss för hemsidan 2020 
Filip ska ladda upp bilderna om han hittar dem, annars får vi lägga upp egna bilder. 
 
Kommande möten lär ha fokus på Mottagningen som börjar 19 Augusti. 

 
Kassörgrejs: Dosan börjar få problem: Rapporterar ogiltigt kort, men funkade på andra  
försöket. 

 
● Nästa möte 

Nästa möte planeras till 29 Juli 18:00 
 

● Mötets avslutande 
Mötet avslutas 19:03 


