Mötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb
17:40 2018-09-05 CDK lokalen, Chalmers, Göteborg

Närvarande: Irina Sveide, Jakob Sandberg, Nicklas Åkerlund, Lovisa Bodin,
Anton Reimbert, Malin Waern, Daniel Willim, David Scharin och Carl Johan
Brengesjö.

1. Mötet öppnades klockan 17:40.
2. Dagordningen. Ordförande Lovisa Bodin presenterade dagordning som
godkändes.
• Lovisa Bodin valdes till mötesordförande.
• Irina Sveide valdes till mötessekreterare.
• Carl Johan Brengesjö valdes till justerare.
3. Sekreterare Irina Sveide läste upp förgående mötesprotokoll.
4. Säkerhetsplan. Säkerhetsansvarig David Scharin har reviderat säkerhetsplanen.
Det har inte funnits behov för större ändringar utan det som ändrats
har mest varit stavfel och syftningsfel. Mötet godkände den reviderade
säkerhetsplanen.
5. Ekonomin.
(a) Revisorn. Förgåendeårs kassör Nicklas Åkerlund går igenom förgående
års revisors kommentarer.

1

(b) Rapportera till Kåren. Ordförande Lovisa Bodin skickar in protokoll från föreningsstämma, årsredovisning, mm när allt är sammanställt.
(c) Övrigt. Kassör Daniel Willim rapporterar att bokföringen ser bra
ut. Den nya kompressorn kommer snart bokföras och dykklubben
Öckerödorarna har visat intresse för den gamla kompressorn.
6. Utfärder.
(a) CS-bastun. Styrelsen anser att det inte är intressant för CDK att
åka till CS bastun under hösten. Sekreterare Irina Sveide kollar
upp när CS bastun är ledig under mars månad.
(b) Marstrand. Kassör Daniel Willim berättade om en deal med Marsstransdykcenter där en kunde få boende och båtdyk för 1900kr per
person. Daniel kollar upp hur länge de har i båten.
7. Kurser.
(a) En stjärnig kurs. 20 september är det info möte om CDKs en
stjärniga kurs, i CDK lokalen.
(b) Två stjärnig kurs. Styrelsen diskuterade två stjärnig kurs som
arrangeras ihop med Lindomes SDK. Kursen marknadsförs bland
annat på Facebook, klubbens hemsida, mm.
(c) HLR kurs. Chalmers studentkår som frågade om CDK kunde ge
hjärt och lung räddnings (HLR) kurser under mottagningen 2018,
är inte längre intresserade. Däremot planeras HLR kurs för en
stjärnig kurs. Flera av CDKs HLR dockor håller på att gå sönder
och behöver ersättas. Säkerhetsansvarig planerar även en HLR
instruktörskurs.
(d) Första hjälpen huvudinstruktörs kurs. Säkerhetsansvarig David
Scharin får gå huvudinstruktörs kurs i första hjälpen (för att kunna utbilda instruktörer i första hjälpen) om han vill.
(e) Nitroxkurs. Mötet diskuterade möjligheten att ge nitrox kurser.
8. Fikor o övrig pr
(a) Nyhetsbrev. En person svarade på nyhetsbrevet angående nollningen. Ordförande Lovisa har även skickat ut ett nytt nyhetsbrev
där hon tar upp att det står för många flaskor i lokalen.
(b) Fikalista. Dykfikan den 27 september bjuds den nystartade leverantören Alltidyk in till CDK för att få visa upp sina produkter.
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(c) Projektor. CDKs projektor krånglar, vilket är problematiskt eftersom det nästkommande dag till detta möte skulle vara info
möte om två stjärnig kurs i lokalen. Kassör Daniel Willim erbjöd
sig att ordna projektor till infomötet.
(d) Mottagningen. Styrelsen ansåg att mottagningen av nya studenter hade gått jättebra och intresselistan för grundkurs hade växt.
Fiskleken som gavs under eventet Tivoli var uppskattad.
(e) Prova på dyk. Mötet diskuterade möjligheter att anordna prova
på dyk. Instruktörerna kikar på datum.
(f) Finalen på nollkampen. Finalen sker den 13 september. Efter infomötet för två stjärnig kurs (6 sep) skickar styrelsen ut pepp om
nollfinalen till medlemmar. Det diskuterades huruvida CDK skulle behöva hyra bil för att transportera en pool till finalsplatsen på
Lundholmen. Kassör Daniel Willim tar på sig ansvar för nollfinalen. Info/pr ansvarig Irina Sveide ber Mottagningskommittén om
2 bord och 4 stolar. Hon kollar även upp gatupratare. De som är
aktiva i för klubbens räkning under nollfinalen ska bjudas på mat
av CDK.
9. Lokalen
(a) Kompressorn. Bordläggs tills gasansvarig Linus Svensson kan närvara
på möte. Säkerhetsansvarig David Scharin berättar lite om vad
som gjorts.
(b) Passerkort. Ordförande Lovisa Bodin hittade sitt passerkort. Lovisa tittar på att få tillbaka nycklar till lokalen från medlemmar.
(c) Städning o röjning. Sekreterare Irina Sveide lägger ut en annons på
båten. Styrelsen fortsätter uppmana folk att ta hem sina flaskor.
(d) Projektor. Vice ordförande Carl Johan Brengesjö kollar på ny projektor.
(e) Skärmen i korridoren. Carl Johan kollar på det.
(f) Inköp av böcker. David har föreslagit ett antal böcker för inköp.
Styrelsen godkänner att han köper in dom. Oansvarig Malin Waern
föreslog även att CDK köper in tröjor med CDK logotypen för
försäljning. Malin tittar på det.
10. Höststämma o julbord. Det föreslogs att julbordet inte planeras samtidigt som höststämman. Mötet beslutade att preliminärt ha höststämman
den 29 november och julbord den 6 december.
3

11. Dykloppis. Mötet satte datum för dykloppisen till den 22 november.
12. Övrigt.
13. Adventsdykshelg. Mötet beslutade att CDK skall planera adventsdykshelg datumet 30 november till 2 december. Utfärdsansvarig Jakob Sandberg anordnar en an anmälningslista.
14. Höstutfärden. Höstutfärden planerades till 6-7 oktober, och ske till Sandefjord och Larvik. Jakob drar i det.
15. Poseidon. Poseidon Diving systems AB fortsätter tycka att det är en
bra idé att ha samarbete med CDK. Afterwork planeras till en fredag
9 november.
16. Visitkort. Info/pr ansvarig Irina Sveide beställer nya visitkort från Teknologtryck och frågar om det går att få mängdrabatt.
17. Nästa möte sattes till den 3 oktober 2018 klockan 17:30.
18. Mötet avslutas klockan 19:30.
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Vid tangentbordet

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

Justerare

...........................
Carl Johan Brengesjö
Datum

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