
Styrelsemötesprotokoll DYKARKLUBBEN KALMARSUND 

Datum: 2014-08-04 

Plats: Klubbstugan 

Närvarande: 

Mats Gustafsson 

Gabriel Mölleborg 

Nicklas Dahl 

Mattias Åkesson 

Ulf-Inge Petersson 

Rasmus Gustafsson 

 

Frånvarande: 

Magnus Bruun 

 

§1  

Mötet öppnades av ordförande. 

§2  

Val av sekreterare blev Nicklas Dahl 

§3 

Fastställande av dagordningen 

1. Genomgång av förra mötesprotokollet 

2. Dykbåt 

3. Kompressorn 

4. Samarbete med Alfadyk 

5. Ekonomi 

6. Klubbhuset 

7. Medlemsartiklar 

8. Övriga frågor 

 

§4 

Genomgång av förra mötesprotokollet. 

 Facebookgruppen åtgärdad 

 Kontaktuppgifter till styrelsen åtgärdat 

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 



§5 

Snäckan 

 Ulf-Inge meddelade att för att få ett prisförslag på Snäckan måste man lägga ut 

henne för försäljning för att kunna se värdet på henne. 

 Ulf-Inge skulle se om man kan söka stöd från SSDF för finansiering till en nyare 

dykbåt. 

 Ulf-Inge lade även som förslag att i framtiden kanske ha två båtar på grund av 

säkerhetsaspekten när man är ute och dyker. 

Beslut: Styrelsen bordlägger frågan om inköp och säljande av Snäckan till nästa årsmöte. 

 

§6 

Kompressorn 

Mattias berättade att han hade varit i kontakt med Curt Nyberg och väntade på ett 

kostnadsförslag av reparation av komressorn. Mattias trodde att kostnadsförslaget har 

kommit till nästa styrelsemöte. 

Mats berättade att han hade varit i kontakt med David Mölleborg som jobbar med 

kompressorer och är medlem i klubben. De skulle kolla över kompressorn. 

Ulf-Inge uppgav att han ville ha en tidsplan på renoveringsarbetet av kompressorn. 

Beslut: Mats och David går igenom kompressorn för att se vad som behöver åtgärdas med 

den. 

Tidsplan: Åtgärdas så snabbt som möjligt resultat redovisas till styrelsen när det är utfört. 

 

§7 

Samarbete med Alfadyk (Urban Ljungquist) 

Styrelsen diskuterade hur man på ett smidigt sätt utveckla samarbetet med Alfadyk. 

Beslut: Mats ska ta kontakt med Urban så att klubben ska kunna publicera hans priser på 

utrustning och dykutfärder med hans båt. Så att klubbensmedlemmar ska veta vad som 

gäller. 

Mats valdes till kontaktperson gentemot Alfadyk och DKK. 

 

  



§8 

Ekonomi 

Gabriel lade som förslag att de som betalat fyllekort för 2014 ska få ett subventionerat pris 

på fyllekort till 2015 när klubbens egna kompressor fungerar. 

Beslut: Förslaget fastställdes. 

 

§9 

Klubbhuset 

Nicklas redovisade hur budgeten såg ut för klubbhuset som vi har tillsammans med CWC. 

Saldot ligger på 100 000kr. 

Huset har en del viktiga saker som behöver åtgärdas så som renovering av vissa fönster. Om 

CWC och DKK ska ta in ett företag för att göra denna renovering kommer troligvis ingen 

utbetalning till klubbarna att kunna göras eftersom saldot ska vara 100 000 i buffert för 

oförutsedda händelser. 

 

§10 

Medlemsartiklar 

Styrelsen pratade om ifall klubben skulle införskaffa medlemsartiklar så som tröjor eller 

mössor, samt beachflaggor vid framtida event som klubben kan tänkas ställa upp vid. 

Styrelsen poängterade att intresset hos medlemmarna att delta vid sådana evenemang 

måste öka. Styrelsen kan inte utföra allting för klubben. 

Ulf-Inge skulle kolla upp med en kontakt angående kostnadsförslag på medlemsartiklar. 

 

§11 

Övriga frågor 

Mats och Gabriel skulle gå igenom LOK-stödet hur det fungerar och hur man söker detta. 

§12 

Mötet avslutades 

 

________________________  _________________________ 

Vid protokollet Nicklas Dahl  Ordförande Mats Gustafsson

  


