DYKARLUBBEN KALMARSUND

Styrelsemöte
Tid: 2015-05-10
Plats: Klubblokalen Långviken
Närvarande:
Johan Bruun
Nicklas Dahl
Mats Gustafsson
Gabriel Mölleborg
Suppleanter:
Frånvarande:
Joakim Dahl
Magnus Bruun
Rasmus Gustafsson
Thorbjörn Ljungdahl
Medlemmar närvarande:
Dagordning:
1. Öppnande
Johan Bruun förklarar mötet öppnat.
2. Suppleantinträde
Inget suppleantinträde möjligt.
3. Föregående protokoll
Godkändes och läggs till handlingarna
4. Åtgärdslista
5. Ekonomi
Medlemsantal: 43
Saldo bankkonto: Inga stora förändringar sedan förra mötet.
Gabriel hade pratat med Christoffer angående att SISU blanketterna för våren måste
registreras och information delges till Christoffer.
Åtgärd: Johan Bruun tar samtalet med Christoffer.
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6. Arbetsutskotts beslut sedan senaste mötet:
Beslut om att klubbens regulatorer skickas till service. Kostnad: 7000 kr
7. Ansvarsområden:
Båten
Ansvarig: Ulf-inge Pettersson
Beslut om att häva inköpet av nya lanternor eftersom att ekonomin inte tillåter inköp
för dessa.
Dykning
Ansvarig: Mats Gustafsson
Nybörjardykning: Mats diskuterade att vi får vänta lite tills det blir bättre väder och
varmare i vattnet innan vi tar med oss dem och dyka eftersom vi endast kan hyra ut
våtdräkter.
Prova på dyk: Mats fixar prova på dyk efter intresse. Inga speciella datum planerade.
Klubbdyk: Dykning på Ada Gorthon 3/6. Ansvarig: Willy Sanftleben. (Inga uppgifter
om betalning har inkommit till kassör). Gabriel kontrollerar detta på uppdrag av
ordförande Johan.
Ungdomsverksamhet
Ansvarig: Magnus Bruun
Magnus har påtalat att klubben måste hitta en hållbar lösning på hur träningen på
söndagar ska ledas. Magnus meddelar att om han inte får någon hjälp så kan det vara
så att han inte är villig att fortsätta till nästa säsong.
Klubbhuset
Ansvarig: Nicklas Dahl
Årsmöte kommer att hållas på tisdag 12/6. Mats är ansvarig för detta.
Nytt avtal tecknas med CWC angående samverkan se bilaga 1.
Beslut: Styrelsen ger Johan i uppdrag att underteckna avtalet med CWC:s ordförande.
Simhall
Ansvarig: Johan Bruun
UV-rugbymössor behöver köpas in till nästa säsong.
Kompressorn
Ansvarig:
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Det kommer installeras en temperaturmätare på kompressorn och detta ska loggas i
pärmen enligt ny rutin.
Gabriel skriver ut en ny instruktion till kompressorn som kommer att läggas ut på
hemsidan och kommer finnas i anslutning till kompressorn.
Nicklas skriver nytt dokument för loggning av fyllning.
Beslut: Styrelsen beslutar att 200bar sidan kommer stängas av och att kompressorn
kommer kunna användas.
Information: Johan ansvarar att information om kompressorn läggs ut på Facebook.
Utbildning
Ansvarig: Christoffer Löfberg
Mats planerar en *-kurs kostnad 3500 kr Tid för kursen bestäms i samråd med
deltagare och Mats.
***-kurs fortsätter och börjar närma sig sitt slut.
LOK/SISU
LOK ansvarig: Mats Gustafsson
SISU ansvarig: Christoffer Löfberg
LOK: Mats har inte lyckats få ihop en tid för utbildning angående registrering av LOK
tillsammans med Magnus och Joakim.
SISU: Johan tar kontakt med Christoffer för inrapportering till SISU.
Facebook
Ansvarig: Mattias Åkesson och Joakim Dahl
Styrelsen önskar lite mer aktivitet på Facebook. Alla kan bli bättre.
Hemsidan
Ansvarig: Mattias Åkesson
Nya hemsidan funkar bra och ser bra ut. Rätt information läggs ut när den skall.
Utrustning
Ansvarig: Torbjörn Ljungdahl
Regulatorerna har servats.
8. Övriga frågor
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9. Nästa möte
Beslutas att hållas den 16/7 i klubblokalen Mats bokar.
10. Avslutande
Johan Bruun avslutar mötet.

____________________
Ordförande Johan Bruun

____________________
Sekreterare Nicklas Dahl
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