Mötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb
17:15 2018-08-15 CDK lokalen, Chalmers, Göteborg

Närvarande: Irina Sveide, Nicklas Åkerlund, Lovisa Bodin, Anton Reimbert, Malin Waern, Jakob Sandberg, Daniel Willim, David Scharin och Linus
Svensson.
1. Mötet öppnades klockan 17:15.
2. Dagordningen. Ordförande Lovisa Bodin presenterade dagordning.
• Lovisa Bodin valdes till mötesordförande.
• Irina Sveide valdes till mötessekreterare.
• Daniel Willim valdes till justerare.
3. Sekreterare Irina Sveide läste upp förgående möte (maj månads) mötesprotokoll.
4. Utfärder.
(a) Ålesund. Utfärdsansvarig Jakob Sandberg rapporterade att CDKs sommarutfärd till Ålesund var väldigt bra fast att det var få
deltagare (4 deltog). Det kostade 500kr/båtdyk och det gjordes 4
båtdyk och 4 landdyk under 4 dagar. Det var bra lokaler.
(b) Höstutfärd. Jakob har tittat på möjligheter att åka ut med Haldens Sportdykkare som ordnar båtutfärder i kosterhavet för 150kr/2dyk.
Han har också undersökt möjligheter för utfärd till Larvik. Sandefjord föreslogs också. Mötet diskuterade kort möjligheter att ha
båtdyksutfärd i Göteborgs Skärgård under hösten. Jakob skulle
fortsätta undersöka kring höstutfärd 5-7 oktober.
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(c) Strandflickorna. Jakob ska försöka anordna utfärd till Strandflickornas vandrarhem 30 november - 2 december.
5. Kurser.
(a) Två stjärnig kurs. Utbildningsansvarig Nicklas Åkerlund har diskuterat med Lindomes Sportdykarklubb om möjligheten att ha
sammanslagen två stjärnig kurs från 8 oktober med uppdykningshelg 2-4 november.
(b) Åbybadet. Det kungjordes att 50m bassängen i Åbybadet som
stängde för renovering under vårterminen inte kommer att öppna
igen.
(c) HLR kurs. Chalmers Studentkår har bett Säkerhetsansvarig David
Scharin ge HLR kurser med kort varsel. David inväntar ytterligare
mejl från Kåren.
6. Ekonomi.
(a) Revision av förgående verksamhetsår. 2017års revisor har hört av
sig med kommentarer om 2017 års bokslut. Så snart revisionen
är färdig så skickar styrelsen årsredovisningen till Chalmers Studentkår.
(b) Swish. Kassör Daniel Willim föreslår att klubben ordnar ett nytt
telefonnummer som enbart används till Swish betalningar.
(c) Kostnader. CDK har köpt en ny kompressor för fyllning av dykflaskor. Den gamla kompressorn behöver säljas.
7. Mottagningen och PR.
(a) Nyhetsbrev. Ordförande Lovisa Bodin skriver ihop och skickar ut
ett nyhetsbrev till klubbens e-post lista.
(b) Info/PR ansvarig Irina Sveide ordnar en ny lista avseende fika
ansvar under höstterminen från och med 13 september. Fikorna
fortlöper från och med den 23 augusti. Irina ansvarar för fikan den
30de augusti.
(c) It nollan 23 augusti. Lovisa tar ansvar för aktiviteten med IT
nollan. Irina hjälper till.
(d) Nollbrickeprovning 25 augusti. Irina och Lovisa försöker hitta någon
som skulle kunna förstöra en nollbricka med hjälp av syrgas under aktiviteten. Irina letar efter en fena i lokalen som skulle kunna
användas som nollbricka.
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(e) Amazing race 27/8. Kassör Daniel Willim undersöker om CDKs
del i aktiviteten skulle kunna ske nära campus.
(f) Nollkampen 13/9 och Tivoli 29/8. Irina kontaktar mottagningskommittén och ber om mer information kring eventen. CDK behöver
inte ha tillgång till elektricitet under nollkampen.
(g) Poseidon. Utbildningsansvarig Nickas Åkerlund har frågat Poseidon Diving Systems AB om de är intresserade av att fortsätta
med samarbetet som de hade med CDK under vårterminen. CDK
skulle kunna arrangera lunchföreläsning (där de pratar) och after
work.
(h) En-stjärnig kurs. CDKs instruktörer försöker spika ett datum för
infomötet till en-stjärnig kurs för marknadsföring.
8. Lokalen.
(a) Ny kompressor. CDK har köpt in en ny kompressor till vilken
det ingick 2 nya bankflaskor och en fyll ramp. Gasansvarig Linus
Svensson arbetar på att få den nya kompressorn funktionsduglig
med bland annat automatiskt avluftande ventiler.
(b) Nycklar o passerkort. Ordförande Lovisa Bodin försöker få de med
nycklar till lokalen som inte ska ha tillträda, att lämna tillbaka sina
nycklar. Sekreterare Irina Sveide tittar på möjligheten att ordna
nya passerkort.
(c) Städning. Irina ansvarar för att saker stuvas undan lite i lokalen
före mottagningen. Lovisa ber medlemmar hämta och märka sina
flaskor som står i lokalen, i nyhetsbrevet.
(d) Säkerhetsplan. Säkerhetsansvarig David Scharin har reviderat säkerhetsplanen.
Godkännande av den reviderade planen bordläggs till nästa möte.
9. Nästa möte sattes till den 5 september 2018 klockan 17:30.
10. Mötet avslutas klockan 18:51.
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Vid tangentbordet

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

Justerare

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

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