
Styrelsemote 2013-04-10 

Narvarande: 
Mats Gustafsson 
Rasmus Gustafsson 
Magnus Bruun 
Nicklas Dahl 
Kristoffer Lofberg 

1.1 . Styrelsen beslutar att tillsatta foljande positioner i styrelsen. 
Kassor: Joakim Dahl 
Sekreterare: Magnus Bruun 
Utrustningsansv. : Christoffer Lofberg 
2.Utbildningansvarig. : Christoffer Lofberg 
Ledamoter: Nicklas Dahl, Gabriel Molleborg 
Suppleanter: Alexander Aizenberg, Rasmus Gustafsson 
Batansvarig : Mats Gustafsson 

2. Fixardag pa Snackan. Mala och byta lite plat. Fixa elsystemet. 
Den 20:a och den 21 :a April i Farjestadens hamn.Styrelsen tillstyrker. 

3. Fullt os den sista april. Ger klubben 2500:-
Dessa pengar kommer vi att lagga pa de direkt aktiva, dvs sa kommer dessa bla att fa aka ut gratis med Snackan 
till ubatsmassakern. 
20:00-23:00 i simhallen. 
Vi kommer att ha prova pa dyk, Uv-scooter, Uv robot, undervattensfotografering. 
Vi kommer ocksa att ta upp anmalningar till dykkurser fOr att fa in nya dykare i klubben. 
Vi skulle darfor besluta om vad vi skall ta for en enstjarnig kurs. 
Styrelsen beslutade att vi skulle ta 3800 kr for open water kurs och 2000 kr for advanced open water samt att 
bifalla fOrslaget i sin helhet. 

4. Dykning i Molle 24-25 Aug. Mats lnformerade om att han blivit kontaktad av Delfinen dk i Helsingborg och att 
dessa viii sammarbeta med klubben. En del i detta ar att vi kommer att besoka dem och de kommer besoka oss. 

3.Pianerad dykning med Snackan. 
5. Planerad dykning 9-12 maj da Delfinen kommer upp och dyker pa ubats massakern. 
6. Planerad dykning 6-9 juni da Dykning pa ubats massakem, gratis med fortur for aktiva pa Fullt os. 
7. Planerad dykning 28-29 sept da Delfinen kommer upp och dyker pa ubats massakern. 
4.Styrelsen beslutar att dessa dykningar skall genomforas som planerat. 

8. Angaende Batens placering beslutar styrelsen att: 
Maj - 1 0 juni i Gronhogen 
11 juni - 25 sept i F arjestaden 
25 sept - nov i GronhOgen 
nov --> i Farjestaden 

9. Christoffer och Joakim Dahl ar intresserad av att bli batforare an sa lange. Jag lagger upp ett meddelande pa 
facebook. Styrelsen beslutar att utbildningen ska genomfOras snarast. 
5. 

med 

10. Styrelsen beslutade att ha en stada dag pa klubbhuset da vi putsar fOnster, rojer och klipper 
gras. Datumet blev satt till2013-05-18o19 

11 . Styrelsen beslutade tillsatta ett verstallande utskott bestaende av Kassor och OrdfOrande 
befogenheter att ta beslut pa kostnader upptill 5000 kr. 

11:e-12:e maj nytt mote. 
Justeras 
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ordtorande Mats Gustafsso 


