
 

Styrelsemöte  
2020-10-28 18.30 CDK Lokalen, Chalmers, Göteborg 

Närvarande: 
Emil 
Filip 
Christopher 
Tobias 
Carl 
Erik 
 

● Mötets öppnande 
Mötet öppnas 18:39 
 

● Val av mötets: 
 

- Ordförande  
- Filip väljs till Ordförande 
- Sekreterare  
- Carl 
- Justerare  
- Malin 

 
● Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns 
 

● Föregående protokoll 
Filip går igenom förra mötets protokoll. 

- Fokus låg på ökning av klubbens PR, vilket sedan dess förbättrats markant 
- Slangar till diskmaskin införskaffade sedan föregående möte 

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna utan justeringar. 
● Fikor och övrig PR 

Bra PRat senaste månaden! Fortsätt så! 
Dykpub planeras hållas om några veckor. 

- Kanske blir svårt då Chalmers fått alkoholförbud 28 Okt - 30 Nov. Därmed får 
J.A. Pripps inte servera alkohol. 

- Vi får inte heller vistas i sektions- och klubb/kommittélokaler mellan 21:00 och 
7:00. Värt att notera inför framtida utfärder och arr! 



- Dykpuben kanske får flyttas till en icke-Chalmers-pub 
50 posters har skrivits ut i A4-format, fler kan skrivas ut vid behov. Ska lämnas i 

lokalen så småningom, förslagsvis på dykfikat imorgon (2020-10-29). 
● Ekonomi 

Vi har fått iZettle-dosa (efter blod, svett och tårar) men behöver få tag i en iPad. 
Vi behöver lägga upp en budget inför nästa verksamhetsår. 
Alla har betalat för CMAS*-kursen och det finns inga obetalda räkningar (vad Emil 

kan se) 
● Kurser 

CMAS*-kurs pågår för fullt. Gött gäng nya dykare! 
Uppdykningshelg i slutet av November. Praktikdyk och E-learning pågår tills dess. 
Bör snart fundera på vilka kurser vi kan hålla till våren. Vi börjar planeringen vid 

nästa möte. 
● Utfärder 

Det passar att ha en utfärd i samband med nya CMAS*-dykare. Vi satsar på en 
utfärd till Lysekil vid Lucia (13 december). Bör planeras tills 13 november. 

● Kompressor 
Filip hinner inte med kompressorreperation i år. Öppnar upp för andra att ta över 

ansvaret, men med fokus på kursen kanske kompressorn ska förbli lagd på is tills nästa år. 
Borde göra en instruktionslapp för hur man byter filter på kompressorn. 

● Lokalen 
Lokalansvarige ska förmedla att lokalen ska städas av den som stökar ner, och inte 

enbart av styrelsen. Förslagsvis via facebook. Det ska också meddelas att lokalen ska vara 
tom mellan 21:00 och 7:00, 28 Okt - 30 Nov, kanske även nämna alkoholförbudet på 
campus under samma tid, fast under hela dygnet! 

● Bidrag 
Petter har hanterat kursbidrag bra! 

● Övriga frågor 
Föreningsstämma. Fundera på om ni vill ändra er roll i styrelsen. Vi beslutar hålla 

detta 16 December 18:30 
● Nästa möte 

Nästa möte planeras till 25 november 18:30 
● Mötets avslutande 

Mötet avslutas 19:17 


