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VERKSAMHETSBERÄTTELSE PERIODEN 2017-01-01—2017-12-31 
  

Styrelsens sammansättning och övriga förtroendeuppdrag under verksamhetsåret har varit 

följande: 

  

Mikael Björk  Ordförande, BrumBrum, badplatsansvarig 

Jerry Lilja  Sekreterare, utbildningsansvarig, instruktör CMAS 

Christer Jönsson Kassör 

Jerry Nilsson  Ledamot, kompressorbodsansvarig inkl utrustning, instrukör Padi 

Joel Nilsson Ledamot, UV-rugbyansvarig 

Mattias Borgkvist Ledamot, säkerhetsansvarig, hemsida, facebook 

Birgitta Frejborn Ledamot, trivselansvarig 

Karl Melin  Ledamot, fadderansvarig 

Mattias Perätalo Suppleant, kompressoransvarig 

Martin Bolin  Suppleant, ansvarig Svarten 

Markus Forsberg Suppleant 

Jan-Erik andersson Klubbdyksansvarig 

Örjan Persson Valberedningen, sammankallande 

Bengt Månsson Revisor 

Sören Nilsson Revisor 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Styrelsen har under perioden haft 6 protokollförda styrelsemöten i klubblokalen/Svanevik 

vilket har fungerat mycket bra. Mycket kreativa diskussioner och idéer har kommit fram på 

hur klubben kan utvecklas totalt.  

 

Klubben har under 2017 genomfört 14 klubbdyk på många olika platser, bland annat vid 

Hanö, Kullen (2 ggr) och Utklippan. Vi har även gjort övernattningar på Utklippan och hos 

Doppingarna i Ronneby. Klubbdyken har varit välbesökta och vi har varit upp till 12 personer 

som deltagit vilket gjort att vi har använt oss av tre båtar. Årets klubbdyk avslutades i 

Svanevik med 12 dykare i vattnet. Förutom klubbdyken har vi gjort drygt 25 SMS-dyk med 

upp till 12 deltagare per tillfälle, vilket speglar aktiviteten hos klubbens medlemmar och hur 

effektivt systemet med SMS är. 

Klubben har agerat räddningsdykare under 2017 års Swim-run i Karlshamns hamn vilket var 

mycket uppskattat, och vi var med och dök under Divers night vid restaurang &Vin på östra 

piren, där vi serverades en mycket god gulasch-soppa efteråt. Då deltog dykare från fyra olika 

dyk-klubbar. Vi har renoverat snorklingsleden i Kollevik med nya informationstavlor och 

bojar samt även byggt en hinderbana där för att träna upp våra färdigheter, vilket varit 

uppskattat av många. 

Det har under året genomförts en mängd prova-på dyk vilket genererat nya medlemmar. 

Klubbens medlemmar fick även prova på Poseidons RB-maskiner i Väggabadet, vilket var 

mycket intressant och uppslutningen var stor. Klubbens instruktörer har utbildat ett flertal nya 

dykare, varav många har gått med i klubben. Tack till instruktörerna för det! 

 

Förutom dykning har vi hjälpt till så att ungdomar fick prova på snorkling under deras 

sommarläger vid Kofsa, och vi genomförde en strandrensning på Listerlandet vilket gav ett 

bra ekonomiskt tillskott i kassan. 

Vi har haft två medlemsmöten med bra uppslutning och efterföljande restaurangbesök, en 

gång bowlade vi och vi har även haft renodlade After-dive träffar på olika krogar, vilket 

uppskattats av alla närvarande. Vi har även tagit fram en klädkollektion samt mössor och 

kepsar till medlemmarna. 

Klubben har fått en ny lättöverskådlig hemsida, en eloge till den ansvarige. 

 

 

Karlshamn   2018 

 

 

 

Mikael Björk   Jerry Nilsson  Christer Jönsson 

 

 

 

Jerry Lilja   Birgitta Frejborg Karl Melin 

 

 

 

Mattias Borgkvist  Joel Nilsson   


