
 

Styrelsemöte  
2020-07-29 18.00 VOIP, Chalmers, Göteborg 

 
Närvarande: 
Filip 
Petter 
Emil 
Tobias  
Christopher 
Malin 
 

● Mötets öppnande 
Mötet öppnas 18:05 
 

● Val av mötets: 
- Ordförande 

Filip väljs till ordförande 
 

- Sekreterare 
Petter väljs till sekreterare 
 

- Justerare 
Tobias väljs till justerare 

 
 

● Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 

 
● Föregående protokoll 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
 

● Ekonomi 
Inga stora nyheter under ekonomikategorin, astråkigt utan scam-mail. Inget nytt. Filip har 
kollat på lite paddor för izettle, begagnat verkar ligga kring tusenlappen. Man behöver 



använda izettles egna dosor och om man gör ett konto får man rabatt på dosköpet. 
Hade varit bra att göra ett konto isåfall. iPad 4, iPad Air eller iPad Mini II verkar vara bra 
för izettle.  
Kan vara mer värt att köpa en androidplatta i butik istället, blir ungefär samma pris som 
en begagnad ipad. Om appen är lika bra på android som ios är det nog bättre att köpa 
en androidplatta.  
Erbjudandet om dosan gäller endast om man är företagsanvändare. Vi kollar vidare på 
alternativen imorgon på dykfikan.  
Emil tar hand om izettlegrejen och fikainköp till lokalen! 
 
 

● Kurser 
**-kursen är igång igen. Förhoppningen är att kursen ska vara klar i augusti. Sista 
tillfället hoppas vi kunna genomföra v.34 den 22a augusti. Filip ska bestämma en tid 
med instruktörerna.  
Nitroxkursen bör vi kunna få igång under de närmsta veckorna och vi satsar på att vara 

klar med denna kurs v.34 också. 
*-kurs hoppas vi kunna genomföra men fokuset ligger på ** tills den är klar. *-kursen är 

viktig för att få in medlemmar, hade vart bra att få igång reklamen för den vid nollningen. Filip 
ska kolla med David om det funkar. 

 
● Utfärder 

Möjligtvis en utfärd i slutet av sommaren. Bröderna Klemming? Boende finns på 
campingen, om båten är tillgänglig hade det varit najs. Christopher ska höra med 
Klemming om tillgängligheten för båtutfärd. När vi får bekräftelse från dem så bokar vi 
stugor. Preliminärt v.32 eller 33. Kan vara bra om vi får ta med resekompressorn.  
 

● Kompressor 
Filip och David har kollat igenom den röda kompressorn och den ser bra ut. Oljan 
behöver bytas innan test. Om den funkar då kan vi sälja den! Filip ska höra med David 
om oljebytet.  
Den andre kompressorn är lite trött, avluftningen läcker. En packning gick sönder efter 
en vecka typ. Verkar vara övertryck inom avluftningen? Skulle packningen gå sönder 
igen får vi felsöka. Securusfiltret behöver vi fortfarande koppla in. Filip ska kolla med 
David här också.  
 

● Fikor och övrig PR 
Fika imorrn! Erik är ansvarig. Oklart om vi får tag på honom för det, nån annan som kan 

fixa? Filip kan fixa det istället! Det börjar närma sig nollning, vi har inget bokat inför den sen 
nollfinalen blev ändrad. Filip kollar med Erik angående status inför nollningen. Nollningen blir lite 
covidanpassad så det är lite oklart angående upplägg.  

 
 



● 51-årsfirande 
Det börjar närma sig fest! Christopher ska kolla med Erik angående alkoholförsäljning. 
Kan vara bra att sätta ihop ett schema med lite förberedelser. Filip fixar catering. Vi får 
göra mer reklam för festen så vi får in fler anmälda! Svårt att planera mat osv när det är 
oklart hur många som kommer. Ett möte för festplanering schemaläggs till nästa onsdag 
(5 augusti) i CDK-lokalen kl 18.00. Inlägg om 51-årsfirande lades till på hemsidan. 

 
● Lokalen 

Tobias håller på med en plansch till lokalen! Vi kan lägga till att vi har izettle på skylten!  
 

● Bidrag 
Inga stora nyheter under bidrag. **-kurstillfället är inlagt och styrelsemötet ska läggas in 
snart! 
 

● Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

 
● Nästa möte 

Nästa styrelsemöte schemaläggs till 26/8 kl 18.00. 
Infomöte 2020-08-05 
 

● Mötets avslutande 
Mötet avslutas 18.51. 


