Mötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb
17:00 2018-10-03 CDK lokalen, Chalmers, Göteborg

Närvarande: Irina Sveide, Linus Svensson, Nicklas Åkerlund, Lovisa Bodin,
Anton Reimbert, Malin Waern, Daniel Willim och David Scharin.

1. Mötet öppnades klockan 17:00.
2. Dagordningen. Ordförande Lovisa Bodin presenterade dagordning som
godkändes.
• Lovisa Bodin valdes till mötesordförande.
• Irina Sveide valdes till mötessekreterare.
• Anton Reimbert valdes till justerare.
3. Sekreterare Irina Sveide läste upp förgående mötesprotokoll som var
ojusterat.
4. Revisorns utlåtande. Ordförande Lovisa Bodin berättar att eftersom revisorn för 2017 års styrelse fortfarande inte har godkänt den förgående
årsredovisningen, så kan inte CDK vid den här tiden skicka in handlingar såsom årsredovisning till Chalmers Studentkår.
5. Utfärder. Punkten bordläggs tills utfärdsansvarig Jakob Sandberg kan
närvara på möte.
6. Kurser.
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(a) En stjärnig kurs. Det klargjordes att CDKs grundkurs i dykning
skulle starta måndag nästkommande vecka.
(b) Två stjärnig kurs. Instruktörerna rapporterade att alla teoretiska
moment i fortsättningskursen i dykning, var avklarat. De sista
praktiska momenten skulle genomföras kommande helg.
(c) HLR kurs. Säkerhetsansvarig David Scharin berättar att CDK inte kommer ge någon mer kurs i HLR för Chalmers Studentkår
detta år. Inför kommande års kurser i HLR för kåren så berättar
David även att han ska försöka få ihop ett möte med Carl-Johan
Brengesjö, Mikael Mazur och Daniel Willim, med vilka han vill
diskutera möjligheten att ge mer korta och koncisa vuxen hlr kurser för vissa deltagare från kåren, och två längre kurser för andra.
David beställer nya HLR dockor för CDK och försöker nyttja bidrag från SISU. Under hösten kommer även CDK ge kurs i HLR
för de som går klubbens grundkurs i dykning (en stjärnig kurs).
För medlemmar i CDK som inte går en stjärnig kurs, kostar deltagande på HLR kursen 50 kr.
(d) Nitroxkurs. SSDF låter inte instruktörerna i CDK bli CMAS nitrox instruktörer utan att de går SSDFs instruktörskurs för utbildning i nitrox. Detta är trots att klubbens instruktörer redan
är instruktörer för nitrox genom utbildningssystemet SSI. Planering av nitroxkurs avvaktas i väntan på mer intresse för sådan
kurs från medlemmarnas sida.
7. Fikor o övrig PR.
(a) Nyhetsbrev. Ordförande Lovisa Bodin har kallat klubbens medlemmar till höststämman i CDKs nyhetsbrev.
(b) Tröjor. Oansvarig Malin Waern berättar att hon har kollat upp
olika företag som gör kläder med tryck i Göteborg.
8. Kompressor.
(a) Nya kompressorn. Gasansvarig Linus Svensson försöker flytta utloppet av komprimerad luft till baksidan av den nya kompressorn.
Styrelsen godkänner att han köper en slang till detta. Utbildningsansvarig Nicklas Åkerlund fixar nya kulventiler till den befintliga
gasrampen. Linus tillåts även köpa in ny backventil.
(b) Mecka med kompressorn kväll. Den 25 oktober klockan 18:00 anordnar CDK en Mecka med kompressorn kväll”. Info/PR ansvarig
Irina Sveide skapar ett Facebook event om detta.
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(c) Gamla kompressorn. Både Öckerödorarna och Lindomes sportdykarklubb har visat intresse för den gamla kompressorn.
9. Övriga frågor.
(a) Nycklar o passerkort. Ordförande Lovisa Bodin kräver in nycklar
till lokalen, från personer som inte givits tillåtelse att ha dom.
(b) Kårhuspool. Kassör Daniel Willim frågar husansvarig (HA) om
kårhuspoolen kommer vara tillgänglig vid tiden som CDK hade
tänkt vara i den för en stjärnig kurs. Poolen går inte att boka,
men det är bra att bekräfta så att inte underhållsarbete pågår
samma kväll som kursen är planerad att besöka den.
(c) Projektor. Info/PR ansvarig Irina Sveide har föreslagit en ny projektor. Styrelsen bordlägger inköp av ny projektor tills säkerhetsansvarig
David Scharin har kollat upp om CDK kan få bidrag av SISU för
inköpet.
(d) Skärmen i korridoren. Skärmen i korridoren är fortfarande inte
uppsatt.
(e) Inköp. David har varit på axfood.
(f) Höststämma. Höststämman är utlyst.
(g) 50års jubileet. Genom att rapportera till SSDF om att CDK snart
fyller 50 år, så kan klubben få ett plakat. Det föreslås att jubileet sker under mars månad. Festgruppen och styrelsen fortsätter
planera jubileet.
(h) Gatupratare. Irina fortsätter leta efter en vattentät gatupratare,
som klubben skulle kunna köpa.
(i) Dykmässan. År 2019 så kommer dykmässan ske i Göteborg. David
lägger in info om dykmässan i kalendern.
(j) Ny styrelse. Medlemmar i styrelsen ska fundera på huruvida dom
vill sitta kvar.
(k) Julbord. Varje år tenderar det att krävas mycket arbete inför CDKs årliga julbord. Det föreslås att styrelsen istället beställer in
färdiga julbords tallrikar via en cateringstjänst. Lovisa kollar på
det.
(l) Insläpp i lokalen. Alf i Lindomes sportdykarklubb har bett om att
bli insläppt i CDKs lokal, för att kunna lämna en tub för fyllning.
Styrelsen försöker arrangera något efter mötet.
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(m) Afterwork med Poseidon. Utbildningsansvarig Nicklas Åkerlund
berättar att han inte har haft så mycket kontakt med Poseidon
Diving Systems. Styrelsen är dock eniga om att 9 november är en
god tid för CDK att ha en Afterwork med Poseidon.
(n) Båtannonsen. Irina och Oansvarig Anton Reimbert har skrivit en
båtannons för båten. Lovisa berättar att Christer Larsson har visat intresse för båten. Styrelsen beslutar att avvakta med att lägga
ut båtannons tills Christer bestämt sig för om han vill köpa.
10. Nästa möte planeras till den 19 november 2018 klockan 17:00.
11. Mötet avslutas klockan 18:12.
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Vid tangentbordet

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

Justerare

...........................
Anton Reimbert
Datum

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