
Arsmotesprotokoll Dykarklubben Kalmarsund 2014-02-22 

Plats: Klubbstugan i Langviken. 

§ 1 

Faststiillande av rostUingd for motet: Stefan Larsson, Johan Bruun, Nicklas Dahl, Andrej Furlan, 

Mattias Akesson, Mats Gustafsson, Madeleine Bruun, Eva Lander 

§2 

Det beslutades att motet var korrekt utlyst. 

§3 

Foredragningslistan faststalldes. 

§4 

Till ordforande och sekreterare pa arsmotet valdes: 

Ordforande: Johan Bruun 

Sekreterare: Eva Lander 

§5 

Som protokolljusterare och rostraknare valdes Mattias Akesson. 

§ 6a) 

Styrelsens verksamhetsberattelse ska fardigstallas senast sista februari och laggas ut pa hemsidan 

och Facebook av Mats Gustafsson 

§ 6b) 

Forvaltningsberattelsen (balans- och resultatrakning) fOr det senaste rakenskapsaret godkandes. 

§7 

Revisonsberattelsen for 2013 ar godkand. 

§8 

Arsmotet beslutade om ansvarsfrihet for styrelsen. 

§9 

Faststallande av medlemsavgifter for 2015: 

Alia medlemmar betalar 500 kronor i medlemsavgift per ar . 

. Arman fler an en medlem i en familj(i samma hushall), sa betalar en medlem 500 kr och resterande 

familjemedlemmar 250 kronor i medlemsavgift per ar. 



§10 

Faststiillande av verksamhetsplan och budget. 

Budgeten faststalldes till samma som f6rra aret. 

§11 

Det fanns inga forslag och motioner att behandla. 

§ 12 

Val av ny styrelse: V alberedning har varit Mattias Akesson. 

a) Ordforande for en tid av 1 ar: Mats Gustafsson 
b) 5 ledamoter som under kommande styrelsemote konstituerar sig till vice ordforande, 

sekreterare, vice sekreterare, kassor och materialforvaltare for en tid av ett ar: Magnus 
Bruun, Nicklas Dahl, Gabriel Molleborg, Ulf-Inge Pettersson och Mattias Akesson 

c) 2 suppleanter i styrelsen for en tid av ett ar: Rasmus Gustafsson och Alexander 

Aizenberg 
d) 2 revisorer jamte 1 suppleant for en tid av ett ar: Johan Bruun och Stefan Larsson. 

Suppleant: Christer Karlsson 
e) 3 ledamoter i valberedningen for en tid av ett ar, av vilka en skall utses till ordforande: 

Andrej Furlan och Madeleine Bruun 
f) Om bud till SSDF -moten och andra moten dar foreningen har ratt att representera med 

ombud. Bestams av styrelsen 
g) Batansvarig for en tid av ett ar: Bestams av styrelsen, arsmotet nominerar Ulf-Inge 

Pettersson 
h) Simhallsansvarig for en tid av ett ar: Bestams av styrelsen 

§13 

Ovriga fragor: 

Ett forslag om att fokusera pa att utbilda instruktorer och trestjarniga dykare i klubben. Detta for att 
senare kunna halla fler kurser och pa det sattet fa igang fler dykare. Detta tyckte arsmotet var en bra 
ide, som skickas vidare till styrelsen. 

De instruktorer som finns nu ar Christoffer Lofberg, Johan Bruun och Totte Kristiansson. 

Las och nycklar till klubbhuset utreds av styrelsen. 

Fragor om marknadsforing t ex prova pa dyk och pa fb far styrelsen utreda. 

§ 14 

Arsmotet forklarades avslutat. 
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JohanBruun Eva Lander 

Justerare 

Mattias Akesson 


