DYKARLUBBEN KALMARSUND

Styrelsemöte
Tid: 2015-10-26
Plats: Klubbstugan, Långviken
Närvarande:
Nicklas Dahl
Johan Bruun
Gabriel Mölleborg
Mats Gustafsson
Rasmus Gustafsson
Suppleanter:
Frånvarande:
Magnus Bruun
Joakim Dahl
Thorbjörn Ljungdahl
Medlemmar närvarande:
Christoffer Löfberg
Gäster:
Per-Åke Björk
Dagordning:
1. Öppnande
Johan Bruun förklarar mötet öppnat.
2. Suppleantinträde
Rasmus går in istället för Magnus Bruun
3. Åtgärdslista
Åtgärdslistan gicks igenom och uppdaterades.
4. Ekonomi
Saldo: 30 044kr.
Fonder kvarstår.
Medlemmar: totalt 59 st (1 vuxen, 3 barn, 5st stödmedlemmar)
CMAS ** kurs från 2014 är betalade.
Syreskuld: den som är skyldig är informerad och ska betala inom det snaraste.
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Gabriel redogjorde för resultaträkningen för 2015. Se Bilaga 1
Utfallet ser okej ut. Men budgeten är lite missvisande.
5. Arbetsutskotts beslut
Inga beslut tagna sedan förra mötet.
6. Ansvarsområden:
Båten
Ulf-Inge har kommit med svar till Johan att han inte längre är intresserad att stå som
ansvarig för båten. Ulf-Inge uppger även att han inte längre har någon koll på båten.
Vill bli borttagen från hemsidan.
Dykning
Ansvarig: Mats Gustafsson


Planerade dyk som tyvärr har blivit inblåsta (inställda).

Ungdomsverksamhet
Ansvarig: Johan Bruun


Fungerar som vanligt.

Klubbhuset
Ansvarig: Nicklas Dahl


Klubbhuskassan ser bra ut men det behövs göras renoveringar på stugan se
åtgärdskalender.



Joakim har varit i kontakt med WB-lås men inte fått någon offert angående nytt
låssystem till klubbhuset.



Per-Åke föreslår att det införs en bokningsavgift för uthyrningarna av klubbhuset
eftersom att Per-Åke blir tvungen att tacka nej till bokningar men när det bara är
några dagar kvar så avbokar den och då förlorar vi inkomst.

Förslag: Bokningsavgift på 500 kr om inte resterande summa är betald 1 v innan
uthyrningstillfället så tillfaller hela bokningsavgiften klubbhuset. Om avbokning sker
inom 1 vecka innan uthyrningstillfället så tillfallet 50% av hela uthyrningsbeloppet
klubbhuset.
Simhall
Ansvarig: Johan Bruun


Samma som ungdomsverksamhet.



Lite dåligt med deltagare på vuxen rugbyn.

Kompressorn
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Mats kontrollerar oljan.
Mats har bytt O-ring på kompressor samt kontrollerar avluftning som krånglar ibland.
Utbildning
Ansvarig: Christoffer Löfberg och Mats Gustafsson
CMAS * kurs på gång.


Inbetalningar har kommit in för kursen från 2014



Båtförarutbildning: Ligger på is till i sommar.



Enstjärning utbildning: Affischer är uppsatta och nu är det 3 st deltagare som
anmält sig. Samt även några studenter från universitetet som visat intresse för
ytterligare en kurs.



Bidrag CMAS 3* från 2014 Christoffer ska ansöka om bidrag.

LOK/SISU
LOK ansvarig: Mats Gustafsson
SISU ansvarig: Christoffer Löfberg
SISU-saldo: ca 10 000kr.


LOK-stöd: Försent att rapportera halva summan angående går inte att rapportera
eftersom att vi är försenade med det. Klubben förlorar en inkomst på ca 500kr.



Ansökan om stöd för klubbhuset går fortfarande att söka och Mats kommer göra
detta.

Facebook
Ansvarig: Mattias Åkesson och Joakim Dahl
Hemsidan
Ansvarig: Mattias Åkesson
Ulf-inge ska plockas bort som Båtansvarig. Styrelsen ska stå som ansvarig.
Utrustning
Ansvarig: Torbjörn Ljungdahl


UV-rugby mössor: Utdelning har skett men inbetalning har inte kommit till
klubben. Joakim Dahl ska ansvara! Joakim får redovisa vilka som har fått mössor
till kassör Gabriel Mölleborg.
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7. Övriga frågor


Mail från Johan Persson (S) angående eventuellt flyktingboende. Johan Bruun
svarar.

8. Nästa möte
9/12 2015 kl 18.00
9. Avslutande
Johan Bruun avslutar mötet.

____________________
Ordförande Johan Bruun

____________________
Sekreterare Nicklas Dahl
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