
REFERATPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SSDK KARLSHAMN 

 

Datum: 181206 

Plats: Klubblokalen 

Närvarande: Jerry L, Mikael, Mattias B, Christer, Martin, Birgitta, Jerry N, Kalle 

  

 

1. Öppnande av mötet. 

-Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

2. Justeringsman. 

-Mattias B valdes till justeringsman 

 

3. Föregående mötesprotokoll. 

-Godkändes och lades till handlingarna. 

 

4. Inkomna skrivelser. 

-4:1 Prova-på-Dyk, regelverk saknas. 

Styrelsens beslut är enligt följande: 

-Genomförs alltid kostnadsfritt. 

-Utbildad instruktör ska vara medlem klubben. 

-Utbildningsnivå på instruktör skall vara CMAS enstjärnig, Padi OWSI alt likvärdig 

instruktörsnivå från annan organisation. 

-Klubbens utrustning får användas kostnadsfritt. 

-Max 2 elever samtidigt per instruktör vid varje tillfälle. 

 

-4:2 Saknar eget generellt regelverk,  

Styrelsens beslut är att ta fram regelverk inom följande: 

-Användning av klubbens utrustning, ansvarig för detta är Jerry N 

-Användning av klubbens båtar, ansvarig för detta Kalle 

-Användning av kompressor, ansvarig Mattias P 

-Regelverk för Prova-på-dyk enligt 4:1 

-Regelverk för utbildning i klubbens regi, se 4:3 

 

 

-4:3 Utbildning saknar regelverk 

Styrelsens beslut är följande: 

Ta fram regelverk för utbildning i klubbens regi, ansvarig att ta fram det är Jerry L 

som också presenterade ett förslag. 



 

-4:4 Information från styrelsen till medlemmar är bristfällig 

Styrelsens beslut är följande: 

-Efter varje styrelsemöte läggs referatprotokoll ut på hemsidan 

-Efter varje årsmöte läggs årsmötesprotokoll ut på hemsidan 

-Klubbens nuvarande stadgar läggs ut på hemsidan 

-Klubbens nuvarande stadgar kommer att ses över 

 

-4:5 Styrelsearbetet, vill utbilda styrelsemedlemmar 

Styrelsens beslut är följande: 

-Invänta motion till årsmötet och se vad medlemmar vill. Om klubben vill ta kostnader 

för styrelseutbildning. 

 

-4:6 Kontaktinfo till revisorer läggs ut 

Styrelsens beslut är enligt följande: 

-Jerry L kontaktar Bengt för att se om det är ok för honom. 

 

-4:7 GDPR, formuleringen på hemsidan ger inte utrymme för att publicera material 

som namnlistor för exempelvis badplatsrensning. 

Styrelsens beslut är enligt följande: 

-Mattias B ändrar uppgifterna 

 

5. Utgående skrivelser. 

-Lägga ut info om medlemsavgifterna samt mailar medlemmar 

 

6. Rapporter 

-Några fler medlemmar per dags datum 

 

7. Ekonomi 

-Ekonomin i klubben är god 

-Christer tar fram ett första utkast på en intäkts/kostnadsbudget för 2019 till nästa 

möte. 

 

8. Dykning 

-Diversnight var lyckat med 15st dykare. Mycket bra genomförd aktivitet. 

-Nyårsdyket kommer att genomföras vid kallbadhuset. Samling kl10.00  

-Egyptenresan snart fullbokad, återstår 4st platser 

-Dykplanering gicks igenom på medlemsmötet. 

 

 



9. UV-Rugby 

-8/12 en Felix cup tillsammans Kristianstad och Karlskrona. 

-Ingen närvarande 

  

10. Utbildning 

-Ingen pågående förnärvarande, mest prova-på-dyk 

-4st är anmälda för CMAS enstjärnig med start i mars/april 

-2st intresseanmälda till CMAS dykledarkurs 

 

11. Kompressorboden. 

-Städning av kompressor behövs 

-Ettans flaska lämnas iväg till provtryckning. 

-Filter och mätare köps in av Kalle 

 

12. Båtarna 

-Mobby Dick ligger uppe och ses över 

 

13. Hemsidan//FB 

-Rullar på, bokningssystemet ses över. 

 

14. Trivsel 

-Trevligt medlemsmöte den 1/12 med middag på LochNess 

 

15. Övrigt 

-Nästa år fyller 60 år, Något stort bör göras. Tidpunkt bestämd till 18 maj 2019 

-Sponsring är sökt hos LF där vi även fått avslag & COOP inväntar svar i december 

-Flytande mässa 16-18 aug 2019, klubben kanske medverkar på något sätt 

 

16. Nästa möte: 

Tidpunkt 17/1-19 kl18.00 i klubblokalen 

 

17. Avslutande av mötet 

Ordförande avslutade dagens möte 

 

 


