Mötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb
18:32 14-03-2018 CDK lokalen, Chalmers, Göteborg

Närvarande: Nicklas Åkerlund, Irina Sveide, Lovisa Bodin, Linus Svensson,
David Scharin, Torbjörn Rasmusson, Daniel Willim och
Carl-Johan Brengesjö.
1. Mötet öppnades klockan 18:32.
• Lovisa Bodin valdes till mötesordförande.
• Irina Sveide valdes till mötessekreterare.
• Daniel Willim valdes till justerare.
2. Dagordningen. Föreslagen dagordning presenterades av ordförande
Lovisa Bodin och godtogs av mötet.
3. Sekreterare Irina Sveide läste upp förgående mötesprotokoll från
ordinarie styrelsemöte. Protokollet för vårstämman är signerad av
3 av 4 personer.
4. Ekonomi.
(a) Phishing mejl. Kassör Daniel Willim mottog ett phishing mejl
från ordförande adressen som CDK’s ordförande inte hade skickat ut. Daniel försöker polisanmäla händelsen. Styrelsemedlemmar
ska vara lite mer extra vaksamma angående dessa mejl. Sekreterare Irina Sveide ordnar så att bara info-mejlen syns på hemsidan
och hon vidarebefordrar inkommande mejl till rätt person i styrelsen. Ordförande Lovisa Bodin upplyser CDK’s medlemmar om
händelsen genom nästa medlemsbrev.
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(b) Anmälningsavgifter. Daniel berättar att det har inkommit 6 inbetalningar av medlemsavgiften för grundkursen. Daniel börjar bli
bekväm i kassörsposten.
5. Kurser.
(a) Två-stjärnig Instruktörskurs. Kursen gick fint och är avslutad.
Alla kursdeltagare godkändes den 4 mars.
(b) En stjärnig kurs. Kursen är fylld med 9 anmälda.
(c) HLR kurs. Säkerhetsansvarig David Scharin har hållit både HLR
kurser för kåren och en HLR instruktörskurs under våren. Det
fanns många intresserade och styrelsen bestämde att CDK kör
ytterligare en HLR instruktörskurs till hösten.
6. Utfärder.
(a) Vårutfärd. Utfärdsansvarig Jakob Sandberg kunde inte vara med
på aktuellt möte, fast bad övriga styrelsen välja datum för vår
och sommarutfärd. Mötet bestämde att utfärden till Smögen den
20-22 april får bli CDK’s vårutfärd.
(b) Sommarutfärd. Jakob har pratat om sommarutfärd till Ålesund eller annan destination i Norge. Utbildningsansvarig Nicklas Åkerlund
sätter ihop en Doodle för datum när sommarutfärden skulle kunna
vara.
7. Fikor och övrig PR.
(a) Nyhetsbrev. Ordförande Lovisa Bodin skickar ut medlemsbrev till
klubbens medlemmar där hon berättar om phishing attacken.
(b) Fikalistan. Styrelsemedlemmar ska försöka hålla koll på när deras
fika dagar är.
8. Lokalen.
(a) Kompressorerna Linus Svensson förslår att CDK köper in en flaskmanometer. Styrelsen ger Linus mandat att köpa in kompressorrelaterad utrustning om den inte kostar för mycket.
(b) Nycklar och passerkort. Utbildningsansvarig Nicklas Åkerlunds
passerkort har återfunnits. Säkerhetsansvarig David Scharin undersökte i nyckelpärmen om vilka som fortfarande hade nyckel till
lokalen och fann att Oscar Isoz, Pontus Persson och Joakim Hörsjö
fortfarande har nyckel till lokalen. Sekreterare Irina Sveide skickar
ut ett mejl till dessa där hon ber dom återlämna sina nycklar.
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(c) Städning och dykloppis. Lokalen kan behöva vårstädning när CDK’s
dykloppis närmar sig. Scuba Divers har visat stort intresse att vara med på nästa loppis. Styrelsen sätter datum för loppisen till
den 3 maj. Irina upplyser Scuba Divers om detta datum.
(d) Projektorn. Arbetas på.
(e) Rapportera till SSDF. Lovisa berättar att CDK har en röst till
SSDF’s årsmöte.
(f) Representant till SSDF’sårsmöte. Ordförande Lovisa Bodin ställer
upp som representant till SSDF’s årsmöte. Styrelsen godtar.
9. Övriga frågor.
(a) Ordförande Lovisa Bodin berättar att hon har blivit inbjuden till
styrelsemöte hos Lindomes Sportdykarklubb.
(b) Gemensamma dokument. Samtliga styrelsemedlemmar tycks ha
tillgång till gemensamma dokument.
(c) Beskrivning till hemsidan. Kassör Daniel Willim och Oansvarig
Anton Reimbert har inte lagt in någon beskrivning till hemsidan
än.
(d) Tec n’ rec. Stilianos frågade om vi skulle kunna skriva ut ett avtal
som reglerar våra rabatter. Daniel ber Stilianos skicka över avtalet
10. Nästa möte spikas till den 4 april 2018 klockan 18:00.
11. Mötet avslutas klockan 19:35.
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Vid tangentbordet

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

Justerare

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

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