
DYKARKLUBBEN KALMARSUND -  
  
Datum: 3/5-12    
Plats: Klubbhuset. 
Tid:18.00 
  
Närvaro: 
Mats (ordförande) 
Magnus (sekreterare) 
Maja (Vice sekreterare) 
Fredrik (Materialansvarig) 
Nicklas 
Eva (kassör) 
Johan (Revisor) 
 
§ 1 
Mötet öppnas 
 
 Mats öppnar mötet 
 
§2 
Val av justerare 
 
Sekreteraren och ordförande justerar alla protokoll framöver. 
 
§3 
Fastställande av dagordningen 
 
 Med nycklar som tillägg godkänns dagordingen. 
 
§4 
Genomgång av styrelsearbete (Johan Bruun) 
Se Bilaga 1 
§5 
Stadgeändring (Johan) 
 
Johan gick igenom stadgar. 
Allt rödmarkerat ”behöver” diskuteras. 
 
§6 
Verksamhetsberättelse 2011? Enl. årsmötesprotokollet 
 
Verksamhetsberättelser har lämnats in. Sammaställing skall göras, Mats 
fixar detta. 
  
§7 
Ny styrelse till klubbhuset 
 
Magnus kontaktar Stoffe. 
Eva ringer CVC om kassör till klubbhuset. 
Eva och Magnus ordar fram ett årsmöte inom klubbhuset. 
Kolla om det finns interiserad folk till denne styrelse. Skall vara fixat 
till nästa styrelsemöte. 
  
§8 
Städdag klubbhuset, hur använder vi klubbrummet? 
 
Prata med CVC, städdag ej bestäm ännu. Klubbrummet samma dag. 



Funderar på vad vi skall göra med klubbrummet. 
Förslag av Eva: Städa å fixa iordning, plats för tidningar. 
 
§9 
Ersättningar för faktiska kostnader i klubbarbetet. 
 
Om klubben bedårar uppgifter skall ersättning utgå för faktiska 
kostnader.  
  
§ 10 
Båtförare: inte betala båtavgiften på 150 kr när de arrangerar en utfärd. 
Det har varit så tidigare enl. David. 
 
Förslag: utfärdsansvarig och båtförare slipper betala utfärdsavgift. 
Beslut: Ja 
  
§11 
Snäckan på vintern, var? Hur ofta ska hon ses till? Hur gör vi detta så 
ekonomiskt som möjligt? Hur ersätter vi tillsynen av Snäckan! 
 
Förslag: Lägga båten i Färjestan(alt. annan närliggande ord) under 
vintern. Båten skall kollas till på sådan ort att det inte ska bli några 
ekonomiska utgifter. Avvaktar med beslut. 
  
§12 
Snäckan på sommaren, var? Finns det något vi behöver tänka på? 
 
Förslag: Flera båtförare. 
Dykning för alla på alla djup som folk vill dyka. 
Landutfärder. 
Fredrik och Mats sätter ihop en lista med vrak, skickar denna till 
styrelsen/Gabriel. Denna finns tillgänglig på hemsidan och så man kan 
anmälla intresse till dessa. 
  
§13 
Inköp av gas, reservdelar till kompressorer, filter mm. 
 
Förslag: Vi fixar ett verkställande utskott som har beslutanderätt upp 
till 5000kr. Utskottet består av Eva och Mats. Bordlägges till nästa 
möte. 
Alla gasinköp skall kontrolleras med kassör. 
  
§14 
Hur gör vi med den flyttbara kompressorn? 
 
Förslag: Ställer den i Grönhögen efter en mindre renovering. 
Förslag: Ställa den på snäckan. 
Fredrik och Mats kollar vad som kan göras med kompressorn. 
  
§15 
Uppföljning av hemsidan 
 
Strul med maillistorna. Mats rapporterar. 
 
§16 
Uppföljning förra sommaren enl. förra mötet 
 
Redan uträtt. 



För att förebygga detta kommer det omarbetas rutiner. Mailar CC till 
utbetalaren + kassören. 
 
§17 
Information om dykarklubben på simhallsväggen, bilder mm. Vem/vilka 
 
Mats kontaktar Alexander.  
Beslutar på nästa möte. 
§18 
Hur arbetar vi medvetet för att få sugna, engagerade tränare till 
fridykning/uv-rugby? 
 
Vi skickar lämpade och interiserade på utbildning. 
  
§19 
Samarbete Oskarshamn 
 
Sammarbeta med Oskarshamn, sammarbetet innebär att vi dyker som medlemm i 
deras klubb och viceversa.  
  
§20 
Kan vi förenkla medlemsavgifterna? 
 
Ja. Niklas ansvarar för att förenkla avgifterna.  
 
  
§21 
Bidrag mm. 
 
Länk från hemsida till Riksidrottsförbundet. Bidrag kan sökas, kolla med 
Maja. 
  
§22 
Idrott hela livet! Projekt 
 
Maja kollar. 
  
§23 
Övriga frågor 
  
Nycklar: Eva har nycklar och förteckning från 2009. Få tag på en 
kvittenslista. Skicka mail och fråga vilka som har nycklar.  
 
Skador: Ta fram blanketter och informera medlemmarna om dessa. Maja tar 
fram å skickar till Magnus. 
 
Verkställande utskott: 
 
Dykaktiviteter: Annorna på samma dag som SSDF har sina egna aktiviteter. 
Samt uppmuntra kvinnliga medlemmar att åka på jungfruutfärden genom 
subvention.  
Bollar på golfbanan: Niklas + Maja ansvarar för denna aktivitet.   
 
§24 
Mötet avslutas 
 
Nästa möte: Slutet av Maj. 
 


