Styrelsemöte 16/10 Kl 19:15 hos UlfInge.
1. Mötet öppnas
Mats öppnade mötet.
2. Suplleantinträde?
Rasmus gick in för Nicklas Dahl,
övriga icke styreseledamöter på
mötet adjungerades.
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3. Hur ser ekonomin ut?
Gabriel redogjorde för ekonomin, dagsläget talade om kassa på ca 45000, med
för tillfället ett minus enligt budget med ca 8000, men det väntas in ca 15000 i
anläggningsbidrag och ca 6000 i bidrag från idrottslyftet till instruktörskurs. Vi
tog enhälligt beslut på att Mats skulle få åka på instruktörskurs som klubben
betalar, då det ansågs att ekonomin är god och klubben behöver fler instruktörer.
4. Klubbhuset. Vad händer?
Mats berättar om klubbhuset:
Henric Sandqvist har ombesörjt att de trasiga ”fönstren” som vätter mot
kalmarsund reparerats. Mats kontaktar Henrik Sandqvist för att fråga om han vill
vara DKK-länk i kontakten med klubbhusstyrelsen, för att vara behjälplig i
bevakning av fastighetens underhåll.
Mats berättar om ett behov av byte golvparkett, plastmattor m.m.
5. Dykbåten
Snäckan ligger nu i Bläsinge, detta för att få till fler möjligheter till dyk och
lättare se till och sköta henne. Hon seglades dit av Willy Sanftleben, Ulf-Inge
Petersson och Robert Nielsen.
Ulf-Inge och hans söner (Niklas och Erik) samt Willy har skött visst underhåll
av båten (oljebyte, filter, rengöring, etc). Båtförsäkringen är uppdaterad till
förtagsägd båt (enligt krav från länsförsäkringar). Försäkringen har bättre

villkor, en fast försäkringskostnad till 1000:-/år är satt pga. försäkringsbolaget
felaktigt försäkrat Snäckan som privatägd båt.
Självrisken är högre nu och är förnärvarande 20% på basbeloppet.
Det i tidigare försäkring saknade bärgningsmomentet finns nu med vid sjöskada.
Samtliga båtförare skall informera sig om villkoren/samt båtförarinstruktionen.
6. Samarbete med Alfadyk
Vi avbryter allt samarbete med Alfadyk genom ett enhälligt beslut.
7. Dykutfärder
För att öka antalet utfärder, aktivera samt behålla nybörjare, tidigare dykare
behövs dykmål och utfärder anpassade dessa. Samt att fadderverksamhet
bildas,för hjälpa och att få med så många som möjligt i dykverksamheten.
Niklas och Willy skapar ett arbetsutskott/sektion för detta.
8. Dykare i simhallen/lista för dem.
Mats ser till att information finns på Hemsidan, DKK-FB om att apparatdykare
är välkomna till simhallen och dyka under simhallstiderna. Att man skall bli
mottagen av klubbansvariga som anvisar lämplig plats.
9. Kompressorn
Beslut togs att kompressorn skall undersökas/genomgås av auktoriserat företag,
som även skall lämna offert på ombyggnad med nya filterburkar och att
företaget lämnar skriftligt intyg på att kompressorn är säkerhetsmässigt
godkänd.
Mats, Ulf-Inge och Mattias bildar ett arbetsutskott/sektion som tar fram ett
förslag på uppkomna nödvändiga åtgärder till nästkommande styrelsemöte.
10.Tränare i simhallen
Magnus, Erik och Rasmus tar hand om detta.
Förslag gavs på att fokus läggs på tränarrekrytering.
11.Medlemskväll
Mattias prickar in ett datum.

12.Övrigt
Ulf-Inge informerade om mötet med Martin Eklund från Länsförsäkringar och
den genomgång av klubbensförsäkringar. Med på mötet fanns Nicklas Dahl,
Niklas Petersson och Ulf-Inge. Fastighetsförsäkringen bedömdes vara bra som
den är. Egendoms och inventarieförsäkringen återkommer vi till när inventering
är gjord så vi får rätt försäkringsvärde. Tillägget vattenskada är nu tillagt de
tidigare momenten, brand och inbrott.
Allriskmomentet är borttaget då det inte i dagsläget bedömdes ett behov för
detta, får bevakas och läggas till igen om det bedöms nödvändigt. Nicklas Dahl
och Ulf-Inge kommer inventera och återkoppla till Martin Eklund.
Johan Bruun skall ta fram upplägg från tidigare år, kring struktur avseende
sektioner inom klubben. Hur detta skall kunna användas på ett så effektivt sett
som möjligt för klubben.
Ansvarig i utbildningssektionen blir Christoffer Löfberg som till sin hjälp har
Johan Bruun,befintliga och nya instruktörer kommer tillfrågas/rekryteras i
framtida tänkta utbildningar.
Arbetsgrupp DKK skall bildas på FB för att unerlätta kommunikation i
sektionerna
13.Dykutrustning
Nicklas och Mattias gör en inverteringslista på det vi har i dykutrustning.
14.Mötet avslutas
Mats avslutade mötet.
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