Mötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb
18:12 07-02-2018 CDK lokalen, Chalmers, Göteborg

Närvarande: Nicklas Åkerlund, Irina Sveide, Jakob Sandberg, David Scharin,
Linus Svensson, Daniel Willim och Carl-Johan Brengesjö.

1. Mötet öppnades klockan 18:12.
• Carl-Johan Brengesjö valdes till mötesordförande.
• Irina Sveide valdes till mötessekreterare.
• Nicklas Åkerlund valdes till justerare.
2. Dagordningen. Förslagen dagordning har lästs av mötesdeltagare och
godkändes.
3. Vice ordförande Carl Johan Brengesjö läste upp förgående mötesprotokoll.
4. Ekonomi.
(a) Överlämning. Överlämningen av kassörsposten från förgående kassör
Nicklas Åkerlund till nuvarande kassör Daniel Willim är genomförd.
(b) Bokslut iför årsmötet. Nicklas förklarar att allt är bokfört och den
ekonomiska berättelsen arbetas på.
(c) Poseidon. Nicklas berättar att han har ordnat ett samarbete emellan CDK och Poseidon Diving Systems AB. CDK får gratis lån
av pool Poseidons pool under klubbens grundkurs. I gengäld ska
CDK hjälpa dom nå ut till studenter som kan vara intresserade av
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att skriva sina examensarbeten hos dom. Nicklas har preliminär
bokat hörsal HA1 för en potentiell gästföreläsning av Poseidon i
mars månad. PR ansvarig Irina Sveide försöker boka bordsryttare
i kårrestaurangen genom Chalmers Studentkår.
5. Kurs.
(a) * kurs. Säkerhetsansvarig David Scharin har lagt in en planering för * kurs i kalendern. Den är även spikad med Poseidon
Diving Systems AB, Lindomes Sportdykarklubb och Smögen dyk
och upplevelse. Kursen planeras pågå mellan 19 mars till 22 april.
(b) **-instruktörskurs. Kursen går framåt och examinationstid är bokat.
(c) HLR kurser för kåren. David redogör att kurserna går bra. Sista
givna HLR kursen för kåren var fullsatt.
(d) HLR instruktörskurs. David berättar att kursen är fullsatt och
kommer ske den 26-28 mars. Kursen kommer ha 4 elever. David
föreslår att CDK kör en till under höstterminen med 6 deltagare.
Kanske den kursen även kunde inkludera studiebesök på tex SOS
alarm.
6. Utfärder. Säkerhetsansvarig David Scharin har skickat en idélista till
utfärdsansvarig Jakob Sandberg. Mötet diskuterar om att ha en gemensam utfärd med LSDK och deras båt Bella. PR ansvarig Irina Sveide
bokar CS-bastun 28-29 april.
7. Fika och övrig PR.
(a) Utbildningsansvarig Nicklas Åkerlund ordnar en dykfika som handlar om Marina af Hönö. Ufärdsansvarig Jakob Sandberg ordnar en
fika med memoarer från sydostasien och semlor.
(b) Mottagningen. Mottagningen under höstterminen är inte så aktuell än.
(c) Nyhetsbrev. Skickas efter årsmötet.
8. Lokalen.
(a) Extrarum. Säkerhetsansvarig David Scharin kommer mejla Panne
Träff med fråga om CDK skulle kunna använda extra rummet i
soprummet.
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(b) Kompressorerna. Kompressorerna spinner på bra. Arbetas fortfarande på att byta kranarna.
(c) Flaskor i gaskammaren ser hyfsat ut.
(d) Köket. Lokalen behöver en ny avloppskoppling till handfatet i
köket.
(e) Skärm i korridoren. David arbetar på att programmera CDKs
raspberry pie så att den visar bilder.
9. övriga frågar.
(a) Ultraljudstvätt. Utbildningsansvarig Nicklas Åkerlund beviljas låna
CDKs ultraljudstvätt under kommande helg
(b) Säkerhetsansvarig David Scharin sökte anläggningsstöd för hjärtstartare
och HLR docka med elektronisk övervakning. David skulle vilja gå
huvudinstruktörskurs i Malmö, april månad. David testar att söka
för denna via sisu.
(c) Göteborgs stad. Info/PR ansvarig Irina Sveide berättar att hon
har ansökt om att göra CDK bidragsgodkänt hos kommunen.
(d) Gemensamma dokument. David bjuder in nya styrelsemedlemmar
till Google docs.
(e) Hemsidan. Styrelsemedlemmar som saknar personlig profil på hemsidan ska skriva en liten beskrivning och ta fram en bild som kan
användas.
10. Nästa möte kommer vara vid klubbens vårstämma 1 mars 2018. Senare
styrelsemöte bestämmes vid senare tillfälle.
11. Mötet avslutas 19:05.
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