
 

Styrelsemöte  
2020-08-26 18.00 VOIP, Chalmers, Göteborg 

Närvarande: 
Emil 
Filip-  
Christopher 
Tobias 

● Mötets öppnande 
Mötet öppnas 18:13 
 

● Val av mötets: 
Christopher är ordf idag 
Emil är sekreterare 
Tobias är justerare (självnominerad) 

 
 

 
● Godkännande av dagordningen 

Vi godkänner dagordningen 
● Föregående protokoll 

Föregående protokoll kan läggas till handligarna 
● Ekonomi 

Vi verkar precis ha fått igång izettle, beställer den pronto 
kommer inom 1 - 3 arbetsdagar, bara att masa iväg och köpa en padda nu :) 
Inga nya medlemmar (för tillfället), Dåligt med chalmerister dock så vi får jobba lite 
 

● Kurser 
När det gäller kurser är tvåstjärnig och nitrox på väg att avslutas (Nästa tisdag) 
Enstjärnig kurs: Ja vi ska ha en, men när är en bra fråga (doktorn grät) 
Info ska läggas upp på hemsidan, intresseanmälan ska mailas.  
 
 
namn tfn nummer mail studerande kårmedlem 

 
 

● Utfärder 
- Bröderna Klemming blev av och det funkade bra, (såg marulk) 



- Nästa utfärd kan bli en höst eller adventsutfärd, kanske till och med båda 
- Kanske göra en poll i CDK gruppen på facebook? 

 
● Kompressor 

- Filter behöver bytas omgående 
- Behöver fortfarande fixa det röda schabraket 
- Kan behöva göra en kompressorfika 
- Chetan håller på att försöka automatisera avluftning på utfärdskompressorn. 
- Annars funkar utfärdskompressorn. 
- Gällande gasblandare, så bestämde vi såsom nu att vi tar och tittar efter 

gamla regler för gasblandare, sen behöver vi få ordning på lokalen innan vi 
säger något mer. 

 
● Fikor och övrig PR 

- Filip är fikaansvarig imorgon.  
- Fikor fortskrider som vanligt enligt schema. 
- Gå och göra reklam för oss för de nya nollorna så att vi kan rekrytera 

fler chalmerister. Men vad ska vi göra månne? kanske något slags 
spex? eller bara komma in och säga “Hej!, tycker ni om att ha roligt? är 
ni intresserade av dykning?” och nämna att vi finns, och att vi planerar 
grundkurs till hösten, + att man kan vara ickedykande medlem och få 
hänga med oss i lokalen (för en ganska billig peng) 

-  
 

51-årsfirande 
- Intet nytt än så länge 
- vi hade ett extramöte angående detta, och det finns ett protokoll för detta. 
- Sista anmälningsdag är: 25/9 
-  

 
● Lokalen 

-  Behövs städas. 
 

 
 

● Bidrag 
- Petter har lagt in nitroxkursen på idrott online. 

 
 

● Övriga frågor 
-  

 
● Nästa möte 

- Nästa möte blir 30/9 2020 
● Mötets avslutande 

Mötets ordförande Christopher förklarar mötet avslutat 18:54 


