
 

Styrelsemöte  
2020-11-25 xx:yy  

Närvarande: 
Emil 
Christopher 
Filip 
Carl 
Erik 
 

● Mötets öppnande 
Mötet öppnar 18:35 
 

● Val av mötets: 
 

- Ordförande  
Filip väljs till ordförande 

- Sekreterare 
Carl väljs till sekreterare 

- Justerare 
Emil väljs till justerare 

 
● Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes utan ändringar 
 

● Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna 

 
● Fikor och övrig PR 

CDK har nått ut till många fler chalmerister och gått från en okänd klubb till en som 
många känner till. 
 
Ska PRa om nyvalet till Styrelsen så att medlemmar kan avgöra om de vill sitta i 
styrelsen 2021 
 
Vi har inte fått tillräckligt många fler chalmersmedlemmar för 50%-gränsen, men 
ligger på 47.2%, vi aspirerar att inte bara uppnå gränsen, utan ligga över med mycket 
marginal, ty vi är en chalmersförening. 
 



Dykpuben som var planerad blev inställd p.g.a. covid-19-restriktioner och 
rekommendationer. 
 
Vi kör ett virtuellt dykfika 18:00 26 Nov och kör lite Among Us-spel i samband med 
detta! Erik tar ansvar för arret! 
 

● Ekonomi 
Vi har inte fått återbetalning från iZettle, och inte heller hört mer från dem. Vi har 
skaffat Tablet (samsung galaxy 10) och iZettle och testat med en 20kr-transaktion. 
Funkar bra. 
 
Vi har inte fått några fakturor från kursen 
 

● Kurser 
Filip fick undantagstillstånd från kårordförande att fortgå CMAS* kursen i början av 
november. Dock efter senaste tidens utveckling har CMAS* blivit uppskjuten till våren 
p.g.a. COVID-19. Tråkigt. Smögen har avbokats utan konstigheter. Att kursen skulle 
skjutas upp, samt att kursmedlemmar ska få gratis medlemskap i CDK 2021 och ett 
extrainsatt poolpass beslöts per capsulam. 

 
● Utfärder 

Luciautfärden blir inte av p.g.a. covid-19. Vi satsar på att arra en utfärd så snart 
möjligheten uppstår, troligtvis Släggö. 
 

● Kompressor 
Inget nytt... 
. 

● Lokalen 
Inget nytt här heller. 
 

● Bidrag 
Petter fortsätter sköta sig 
 

● Övriga frågor 
Föreningsstämman lär behöva hållas på distans, trots de svårigheter som uppstår i 
och med det. Stadgarna måste givetvis följas. 

● §18 kräver votering; Är detta möjligt på distans? Styrelsen avgör att det bör 
fungera på internet. 

● §21 nämner närvaro. Styrelsen tolkar deltagare på distansmöte som 
närvarande och kan därmed följa denna paragraf. 

Styrelsen anser att föreningsstämman kan hållas virtuellt utan att avvika från 
föreningens stadgar. 
 

Filip tycker vi ska skriva julkort till diverse VIPs och föreningar. 
 

● Nästa möte 
Nästa möte planeras till 18:30 2020-12-29  
 



● Mötets avslutande 
Mötet avslutas 19:24 


