Styrelsemöte 2012-03-10
Närvarolista:
Mats Gustavsson (Ordförande)
Gabriel Mölleborg (Vice ordförande)
Magnus Bruun (Sekreterare)
Maya Mackenzie (Vice sekreterare)
Eva Lander (Kassör)
Fredrik Hylander (Materialförvaltare)
Alexander Aizenberg (2:a Suppleant)
Annie Lander (medlem)
Rasmus Gustavsson (medlem)
Mötet öppnas:
Val av justerare:
Gabriel Mölleborg
Fastställande av dagordning:
Fastställd.
Strukturera upp vårt styrelsearbete, vad vill vi? När och hur?
Få igång och behålla nybörjare samtidigt som vi har kvar dem som är erfarna
dykare.
Grovschema så att man inte blir helt ställd.
Reservplan ifall vädret inte tillåter.
Skicka styrelsen (kassör, ordförande och sekreterare) på kurs om hur en styrelse
ska skötas.
Maja som kontaktperson vid bidragssökande + skriver ihop information och skickar
till Gabriel som lägger publicerar på hemsidan.
Alexander Aizenberg tar på sig att kolla upp om ledarkurser.
Diskutera stadgarna:
Gabriel lägger upp stadgarna på hemsidan.
Styrelsen samtycker om stadgeändringen, dock bordläggs frågan till nästa
styrelsemöte.
Hur får vi igång klubben? Dykaktiviteter mm:
Sätter ihop en grupp kontaktpersoner som är ansvarig för minst en dykdag per
månad. Gruppen består av Mats Gustavsson, Gabriel Mölleborg, Alexander Aizenberg
samt Fredrik Hylander. Gruppen är icke stängd utökning önskas.
Förslag att: Sälja golfbollar, testandning i regulator på marknader.
Nybörjaraktivitet: Plocka golfbollar i Grönhögen, ansvarig Fredrik Hylander.
Förslag om badplatsstädning, tex inför triatlon och ironman.
Mats Gustavsson kollar upp via kontakt på kommunen.
Information att DKK tillhandahåller ”sjöbotten städning” och dyliga tjänster bör
publiceras på hemsidan, Mats mailar info till Gabriel som publicerar på dkk.se

Hemsidan:
Hur når vi våra nuvarande och blivande medlemmar? Fungerar hemsidans
vidarekopplingar till allas mail? Facebook? Kallelser och protokoll på hemsidan.
Gabriel Möller tar på sig hemsidoansvarig.
Joakim Dahl har hand om facebookgrupp.
Lägger upp protokoll, stadgar och kallelse på hemsidan
Båtförare, vilka har vi? Utbildning? Schema:
Tidbegränsning: har personen inte kört på 1år (365dagar) så måste man gå en
repetition
Nuvarande: Mats Gustavsson, Fredrik Hylander.
Vilande: Gabriel Mölleborg, Johan Bruun.
Handlingsplan vid olyckor, strul m.m. Skicka in skriftligt om någonting händer.
Båtförarutbildning:
Kurs + bidrag för intresserade.
Kompressorer:
Ny kompressor som vi tar emot, dock bordläggs frågan om att behålla den. P.g.a.
att vi måste ha reda på kostnader.
Gasfyllning och artiklar till det. Prisförslag.
Beslut om att köpa in kol + torkmedel
Boendekostnad i klubbstugan för medlemmar:
100kr/person/natt.
Samarbete med andra klubbar:
Göteborg amatördykarklubb,
Övriga frågor:
Eva Lander kollar MR:s batteriköp och bränslekostnader samt vilka som betalat.
Utredning på sommarens incidenter, genomgång vid nästa styrelsemöte.
Gåvan vid årsmötet är godkänd.

Nästa möte: 7 april kl: 19:00

