Mötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb
18:00 2018-05-02 CDK lokalen, Chalmers, Göteborg

Närvarande: Irina Sveide, Anton Reimbert, Jakob Sandberg, Daniel Willim,
Carl Johan Brengesjö, David Scharin och Linus Svensson.

1. Mötet öppnades klockan 18:00.
2. Dagordningen. Ordförande Lovisa Bodin kunde ej närvara på mötet,
men hon skickade förslag på dagordning till vice ordförande Carl Johan
Brengesjö. Dagordning antogs med ytterligare punkter av säkerhetsansvarig
David Scharin och sekreterare Irina Sveide.
• Carl Johan Brengesjö valdes till mötesordförande.
• Irina Sveide valdes till mötessekreterare.
• Daniel Willim valdes till justerare.
3. Sekreterare Irina Sveide läste upp det viktigaste i förgående månads
mötesprotokoll som fortfarande var ojusterat.
4. Ekonomi.
(a) Kursavgifter. Kassör Daniel Willim rapporterar att alla grundkurs elever hade betalat för kursen förutom en. Kursdeltagaren
Lina inte kunde delta på CDKs uppdykshelg och CDK fick en
innestående uppdykshelgsplats. Lina behöver därmed inte betala
för sitt deltagande på uppdykningshelgen till hösten.
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(b) Ekonomin går bra. Phishing mejlet som nämns i förgående protokoll är ännu inte anmält till polisen än.
(c) Medlemsformulär. Ett online formulär för att anmäla sig som medlem är gjort och kommer publiceras.
(d) Medlemskvot. På mötet bestämdes att de Chalmerister som var
medlemmar i CDK förgående år, ska påminnas om att förnya sitt
medlemskap genom e-post. Det föreslås om att påminnelser till
Chalmerister om att förnya sina medlemskap ska ske före varje
årsskifte.
5. Kurser.
(a) En stjärnig kurs. Under april månad har klubben haft en uppdykningshelg i Smögen som gick i stort väldigt bra med gott väder.
En elev skadade örat milt, och Folksam har kontaktats angående
dykförsäkringen.
(b) HLR-kurs. Kurs i Hjärt och lungräddning gavs under april månad
av medlemmen Mikael Mazur.
(c) HLR-instruktörskurs. Planen lutar åt att ha kursen i höst efter
att klubben är klar med övriga kurser.
(d) HLR kurs för Chalmers Studentkår. Säkerhetsansvarig David Scharin har kontaktat kåren angående fakturering av givna HLR kurser
och när vi ska ta kontakt angående höstens kurser.
(e) Två stjärning kurs. Mötet spånade på huruvida det skulle gå att
samköra en uppdykningshelg för både två stjärnig och en stjärnig
till hösten.
6. Utfärder.
(a) Sommarutfärd till Ålesund. Utfärdsansvarig Jakob Sandberg berättar
att han är osäker huruvida båtförare kommer behöva certifikat för
att framföra båten i Ålesund.
(b) Västkustkartellen. Chalmers Dykarklubb har erbjudits att vara
med i ett samarbete mellan alla dyk klubbar som kallas västkustkartellen.
I västkustkartellen är det inga möten, utan det är en Facebook
grupp där kommersiella företag stängs ute. Utfärdsansvarig Jakob
Sandberg berättar att han varit med på en utfärd med GADK
som är med i västkustkartellen, som han tyckte var väldigt bra.
Jakob går med i Facebookgruppen.
(c) Utfärd till Landsteilene. Det föreslås en ny utfärd till Landsteilene.
2

7. Fikor och övrig PR.
(a) Dykloppisen. 3 maj (nästkommande dag) är CDKs dykloppis. PR
inför eventet har varit väldigt bra. PR ansvarig Irina Sveide gör ett
event i foumet på Dykarna.nu, och lägger även in lite kommentarer
i Facebook eventen som delats.
(b) Kvittensmallar. Det börjar bli ont om kvittensmallar.
(c) Fikalista. Ansvariga för dykfikor är planerade tills 7 juni.
(d) Mottagningen. Säkerhetsansvarig David Scharin och Irina Sveide
har anmält CDK till Tivoli och Nollkampen.
(e) CS-bastun. Irina och Kassör Daniel Willim hjälps åt att påminna
varandra att besöka kårexpeditionen och boka bastun för hösten.
8. Lokalen.
(a) Kompressorn. Gasansvarig Linus Svensson har framfört förslag på
en ny kompressor som tycktes om av styrelsen. Oavsett vilken
kompressor som inhandlas, så är det viktigt att den inte drar för
mycket ström.
(b) Nycklar och passerkort. Sekreterare Irina Sveide rapporterar att
Joakim Härsjö har meddelat att han kommer återlämna sin nyckel
på dykloppisen. Oscar Isoz och Pontus Persson påmindes angående
återlämning av nyckel den 1 maj.
(c) Städning i lokalen. Det behöver städas i lokalen. Åsbrinkaren behöver
tas till Christer Larsson.
(d) Rapportera till SSDF. Rapporteringen till SSDF går bra.
(e) Bidragsansökan till Göteborgs stad. Chalmers Dykarklubb har
ombetts revidera sin ansökan till kommunen. Irina och säkerhetsansvarig
David Scharin har gjort ett utkast för ett mejl till kommunen.
Förslagen och innehållet diskuterades av mötet.
(f) Gemensamma dokument till Google docs. Det går bra.
(g) Hemsidan. Profiler till hemsidan. Det går bra.
(h) Checklista fika. Kassör Daniel Willim hade föreslagit en checklista
för saker en behöver göra efter varje fika. Checklistan godtogs.
9. Nästa möte sattes till den 13 juni 2018 klockan 18:00.
10. Mötet avslutas klockan 19:40.
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Vid tangentbordet

..............................................
Irina Sveide

Justerare

...........................
Daniel Willim
Datum

...........................
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