DYKARLUBBEN KALMARSUND

Styrelsemöte
Tid: 2015-09-21
Plats: Klubbhuset Långviken
Närvarande:
Nicklas Dahl
Johan Bruun
Mats Gustafsson
Joakim Dahl
Torbjörn Ljungdahl
Gabriel Mölleborg
Rasmus Gustafsson
Suppleanter:
Frånvarande:
Magnus Bruun
Medlemmar närvarande:
Dagordning:
1. Öppnande
Johan Bruun förklarar mötet öppnat.
2. Suppleantinträde
Rasmus Gustafsson går in istället för Magnus Bruun
3. Åtgärdslista
Förslag om en åtgärdslista för styrelsen för att kunna följa besluten enklare.
Åtgärdslistan kommer endast vara tillgänglig för styrelsen.
Beslut: Styrelsen beslutar att införa åtgärdslistan enligt förslag.
4. Föregående mötesprotokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna
5. Ekonomi


Utfärdsredovisningar: Gabriel tycker att det funkar bra men kan fungera mycket
bättre. De som betalar behöver vara bättre på att märka sina inbetalningar.

Beslut: Den ansvarige för utfärden måste poängtera att det är viktigt med märkningen
av inbetalningen.
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Angående Swish: Förslag har inkommit om att klubben ska skaffa ett swish-konto
för att förenkla inbetalningar.

Beslut: Gabriel får i uppgift att kolla med banken om aktivering av swish-konto.


Gabriel gick igenom hur budgeten såg ut.
Beslut: Bidragsdelen fick Mats i uppgift att kontrollera genom att ta kontakt med
Christoffer.



Kostnad för tvåstjärnig kurs 2014.
Beslut: Enligt tidigare beslut så skall de deltagare som gick kursen betala
självkostnadspris. Deltagarna kommer individuellt kontaktas av Johan Bruun.



Gabriel redovisade utestående fordringar.
Beslut: Gabriel följer upp.

6. Arbetsutskotts beslut


Inga beslut har inte förelegat sedan förra mötet.

7. Ansvarsområden:
Båten
Ansvarig: Ulf-inge Pettersson


Johan tar kontakt med Ulf-Inge till nästa möte för eventuella förberedelser inför
vintern.

Dykning
Ansvarig: Mats Gustafsson


Utfärderna ser väldigt bra ut om vi jämför med tidigare år. Willy och Robert har
tagit ett väldigt stort ansvar för utfärderna och detta tycker styrelsen är väldigt
roligt.

Ungdomsverksamhet
Ansvarig: Magnus Bruun


Problem med tränare till Juniorerna.
Beslut: Johan Bruun tar över ansvaret för juniorerna.

Klubbhuset
Ansvarig: Nicklas Dahl
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Uthyrning klubbstugan (Torbjörn). Kalmar RC har haft en träningsdag inför
Ironman och de har varit väldigt nöjda med ett utnyttjande av klubblokalen.



Ev. byte av lås (Joakim Dahl) Joakim tycker inte att det fungerar optimalt med
nuvarande nyckelsystem.
Beslut: Joakim Dahl kontrollerar vad ett nytt låssystem skulle kosta.



Per-Åke har berättat att han har haft problem med folk som har avbokat
klubbstugan och detta har resulterat att han har tackat nej till folk som velat hyra
eftersom det redan vara uppbokat. Per-Åkes förslag är att man ska kunna ta ut en
bokningsavgift för att minska avbokningarna.
Beslut: Nicklas tar med detta till klubbhusstyrelsen.



Reparationer av huset (Torbjörn). Torbjörn berättar att han har fått en offert på
renovering av klubbhuset på 300 000kr.
Beslut: Mats tar ansvar för offerten och förmedlar den till klubbhusstyrelsen.

Simhall
Ansvarig: Johan Bruun


UV-rugbyn, nya mössor måste införskaffas.
Beslut: Joakim Dahl tar på sig att beställa nya mössor. Kostnaden finns redan
budgeterad.

Kompressorn
Ansvarig: Mats Gustafsson
Utbildning
Ansvarig: Christoffer Löfberg


Båtförarutbildning: Styrelsen har för avsikt att genomföra en båtförarutbildning.



Enstjärning dykutbildning: Planering att ha en dykkurs med start i höst. Mats
Gustafsson beslutar om kursstart för att kunna göra affischering.
Beslut: Kursavgift 4200 kr inkl. kursmaterial och medlemsavgift

LOK/SISU
LOK ansvarig: Mats Gustafsson
SISU ansvarig: Christoffer Löfberg


Instruktörsutbildningen för Mats sökt bidrag. Bidragen är sökt för. Styrelsen
önskar att Christoffer redovisar saldot hos SISU och vad han har sökt för.
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Facebook
Ansvarig: Mattias Åkesson och Joakim Dahl
Hemsidan
Ansvarig: Mattias Åkesson
Utrustning
Ansvarig: Torbjörn Ljungdahl


Materialuthyrning (Torbjörn) Mats pratar med Kevin på Octupus dykcenter för
eventuellt samarbete.



Service (Torbjörn) Service av klubbens regulatorer är genomfört.

8. Övriga frågor
9. Nästa möte
2015-10-26 kl. 19.00
10. Avslutande
Johan Bruun avslutar mötet.

____________________
Ordförande Johan Bruun

____________________
Sekreterare Nicklas Dahl
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