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VERKSAMHETSBERÄTTELSE PERIODEN 2018-01-01 till 2018-12-31 
  
Styrelsens sammansättning och övriga förtroendeuppdrag under verksamhetsåret har varit 
följande: 
  
Mikael Björk Ordförande, Brum-Brum, badplatsansvarig 
Jerry Lilja Sekreterare, utbildningsansvarig 
Christer Jönsson Kassör 
Jerry Nilsson Ledamot, vice ordförande, ansvarig kompressorboden samt 

utrustning, utbildning 
Joel Nilsson Ledamot, UV-rugbyansvarig 
Mattias Borgkvist Ledamot, säkerhetsansvarig, hemsida, facebook 
Birgitta Frejborn Ledamot, trivselansvarig 
Karl Melin Ledamot, fadderansvarig 
Markus Forsberg Ledamot 
Mattias Perätalo Suppleant, kompressoransvarig, Instruktör 
Martin Bolin Suppleant, ansvarig Svarten 
Bengt Månsson Revisor 
Sören Nilsson Revisor 
Jan-Erik Andersson Klubbdyksansvarig 
Örjan Persson Valberedningen, sammankallande 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
Styrelsen har under det gånga året haft 6 protokollförda styrelsemöten som varit mycket bra med 
givande diskussioner, många idéer har vuxit fram hur klubben kan utvecklas framöver. 
  
Klubben har under 2018 genomfört 18 klubbdyk på många olika platser, bland annat vid 
Kullaberg, i Ronneby skärgård med dykarklubben Doppingarna, vid Hamburgsund och 
framförallt i Karlshamns skärgård. Runt 15 av klubbens medlemmar gjorde också en resa till 
Röda havet och bodde på en dyk-båt under en vecka. Klubbdyken har varit välbesökta och vi har 
varit upp till 15 dykare som deltagit vilket gjort att vi har använt oss av tre båtar som mest. Årets 
klubbdyk avslutades vid kallbadhuset med 7 dykare i det 3-gradiga vattnet. Förutom klubbdyken 
har det gjorts cirka 20 SMS-dyk med upp till 14 deltagande dykare, vilket speglar aktiviteten hos 
klubbens medlemmar och hur effektivt systemet med SMS är. 
 
Klubben har agerat räddningsdykare under 2018 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 soppa efteråt. Då deltog dykare från fyra olika 
dyk-klubbar, totalt 14 dykare. 
 
Vi har haft en HLR-utbildning som var mycket uppskattad. Klubben har även hjälpt till med 
projektet ”Strandens dag” där 10 medlemmar jobbade med att rensa skräp samt städat upp i 
vattnet vid Järnavik. 
 
Vi har förstärkt vår flotta med vårt flaggskepp Moby Dick och även införskaffat en ny motor till 
Svarten. 
 
Det har under året genomförts en mängd prova-på dyk vilket genererat nya medlemmar. De 
medlemmar i klubben som är instruktörer har utbildat ett flertal nya dykare, varav många har gått 
med i klubben. Stort tack till Er för det! 
  
Vad gäller undervattensrugbyn har det varit 10 medlemmar som tränat uv-Rugby en gång i 
veckan och haft sommarträning ihop med Karlskrona-laget i Rödeby-badet. De har dessutom 
haft medlemmar som varit med i seriespelet och spelat Felix cup och en av medlemmarna har 
spelat ihop med Malmö i euroleag under våren. 
  



Klubben har haft två medlemsmöten med bra uppslutning och efterföljande restaurangbesök, 
tack till festkommittén för Er insats. 
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