Mötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb
17:25 2018-12-12 CDK lokalen, Chalmers, Göteborg

Närvarande: Irina Sveide, Linus Svensson, Malin Waern, Jakob Sandberg,
Filip Petersson, Daniel Willim, Carl-Johan Brengesjö och David Scharin.

1. Mötet öppnades av David Scharin klockan 17:25.
2. Sekreterare Irina Sveide läste upp förgående mötesprotokoll.
3. Nycklar. Det klargjordes att styrelsen behöver ligga på dom som har
nycklar.
• David Scharin valdes till mötesordförande.
• Irina Sveide valdes till mötessekreterare.
• Jakob Sandberg valdes till justerare.
4. Dagordningen. Styrelsen skapade en dagordning för mötet som godkändes.
5. Kurser.
(a) Status. Det redogjordes att årets kurser är klara och att allt är
redovisat och klart. Godkända elever har fått sina certifikat.
(b) Grundkurs. Instruktörerna undersöker möjligheter att ha en grundkurs i dykning genom SSI.
(c) Tre stjärnig kurs. Styrelsen undersöker intresset för tre stjärnig
kurs.
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(d) HLR instruktörskurs. Säkerhetsansvarig David Scharin berättade
att det inte var så stort intresse för en HLR instruktörskurs från
klubben.
6. Föreningskläder. Ledamot Malin berättade att formuläret som avser att
undersöka intresset för förensingskläder inte delats till medlemmarna.
Säkerhetsansvarig David Scharin skulle dela formuläret på hemsidan.
7. Kompressor. Det klargjordes att CDKs kompressor var sig lik. Avluftningen arbetades på. Alla flaskor i lokalen bör datummärkas. För
kännedom klargjordes att det luktade lite bränt när kompressorn kördes.
8. Ekonomin. Kassör Daniel Willim berättade att CDK gick lite back på
julbordet.
9. Julkort. Säkerhetsansvarig David Scharin berättade att han beställt
julkort som klubben kunde skicka ut.
10. Bokslut. Bokslutet var inte klart, men det arbetades på.
11. Utfärder.
(a) Höstutfärden. Utfärden till Strandflickorna var trevligt. Diveteam
hade julavslutning.
(b) Vårutfärd. Utfärdsansvarig Jakob Sandberg hade idéer om en vårutfärd
till Kristiansand. Styrelsen diskuterade olika utfärdsmål bland annat Narvik, Flekkefjord och Larvik. Det föreslogs även att CDK
kunde anordnas en utfärd i mars till Dröbak då en kan se havskatt.
12. PR. Inget att tillägga.
13. Båten. CDK lägger ut en annons om CDK båten på Blocket. Info/PR
ansvarig Irina Sveide ordnar det.
14. Föreningsstämman. Vårstämman skall ske i Februari eller Mars.
15. Fika. Lokalansvarig Torbjörn Rasmusson skulle arrangera närmsta dykfikan efter mötet. Irina skapar ett FB event för dykfikan.
16. Filmkväll. Irina var intresserad av att arrangera en liten filmkväll en
fredag i lokalen. Styrelsen samtyckte.
17. Mötet avslutades 18:13.
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Vid tangentbordet

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

Justerare

...........................
Jakob Sandberg
Datum

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