Närvaro:
Gabriel
Niclas
Eva
Magnus
Alexander
Mats

DYKARKLUBBEN KALMARSUND
Datum: 3/7-12
Plats: Klubbhuset
Tid: 18:00
§ 1
Mötet öppnas
§2
Genomgång av förra protokollet
§3
Fastställande av dagordning
§4
Ekonomi
Ok, dock betalar DKK för klubbhuset (ligger ute med pengar ca 13 000kr).
§5
Åtgärdskalender
Datum till att saker ska vara klara.
Magnus fixar ett excel-ark som han kan skriva in deadlines på.
§6
Årsmöte med CVC. Någon intresserad av styrelsen?
Trassel med att hitta kassör till klubbstyrelsen.
Hitta en person till styrelsen så vi blir 3 från DKK å 3 från CVC samt
stugfogden som neutral part.

§7
Ersättning för faktiska kostnader i klubbarbetet, gamla.
Beslut att vi betalar ut.
§8
Snäckan på vintern? Kostnader för att flytta båten?
Lägger båten i Färjestan över vintern och kan dyka om det är isfritt.
Klubben bränslekonstad skall alltid täckas av utfärden. (150kr/h motorn
körs eller 150kr/person, den kostad som blir högst). Båten skall ligga
där styrelsen beslutar, om båten lämnas på fel plats (utan rimlig orsak)
så dubblas utgiften. Båtföraren ansvarar för att pengar (från utfärder)
sätts in till kassören. Beslutat
§9
Den flyttbara kompressorn
Flytta till sjöräddingen i grönhögen.
§10

Strul med maillistorna
Be Mats om hjälp om det strular med att registrera dig, Eva hjälper till
och kolla så det blir lättare. Fixar ut inbjudningar till folk som vill
gå med.
§11
Information om dykarklubben på simhallsväggen, bilder mm.
Sätta upp bilder + info i simhallen och utanför receptionen.
Höra av sig till Alexander om vi vill ha bilder.
Beslutat
§12
Städning efter användning av klubbstugan.
DKK anser att om man skulle nyttja klubbstugan skall man återställa denna
till ursprungligt skick.
Beslutat
§13
Övriga frågor
§14
Åldrar i simhallen
Barnen bör vara simkunniga och vara minst 7år.
Beslutat
§15
Engagerade medlemmar i simhallen.
Förslag att göra en list när man har olika datum.
§16
Mötet avslutas

