
REFERATPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SSDK KARLSHAMN 

 

Datum: 190117 

Plats: Klubblokalen 

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

  

1. Öppnande av mötet. 

-Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

2. Justeringsman. 

-Christer valdes till justeringsman 

 

3. Föregående mötesprotokoll. 

-Godkändes och lades till handlingarna. 

 

4. Inkomna skrivelser. 

Christer skall på utbildning i ek genom Sisu. 

Genomgång av motioner. Mattias B gick igenom samtliga motioner. Det har kommit 

in motioner för följande områden: 

- Stadgar 

- Kontaktinformation 

- Utbildning 

- Utrustning 

- Utbilda Styrelsen i föreningsarbete 

- Resor 

- Regelverk 

- Information till medlemmar 

- GDPR 

Beslut togs att styrelsen rekommenderar årsmötet att delvis bifalla motionen om 

stadgar, bifalla motionen om kontaktinformation. Övriga motioner kommer styrelsen 

rekommendera årsmötet att avslå. Styrelsens yttrande för samtliga motioner 

formulerades och kommer bifogas årsmöteshandlingarna." 

 

5. Utgående skrivelser. 

-Inga 

 

6. Rapporter 

-Inga 

 

 

 



7. Ekonomi 

-Christer gick igenom Resultatrapport 

-Mötet efter årsmötet fokuserar vi på en intäkts/kostnadsbudget för 2019. 

-Beslut togs att införa ett fyllningskort som ska lösas av instruktörer som fyller åt 

elever som inte utbildas i klubbens regi. Detta skall kosta 1500 kr och börja gälla 

omedelbart 

 

8. Dykning 

-Trevligt nyårsdyk vid kallbadhuset 

 

9. UV-Rugby 

-Regelbunden träning 

-Ev cup i Köpenhamn 

-2st träningstillfällen bokade i bassängen 23/2 & 16/3  

 

10. Utbildning 

-Inget för närvarande 

 

11. Kompressorboden. 

-Allt är ok 

 

12. Båtarna 

-BrumBrum helservad 

-Arbete har påbörjats på Moby 

 

13. Hemsidan//FB 

-Rullar på 

 

14. Trivsel 

-Trevligt medlemsmöte den 1/12 med middag på LochNess 

 

15. Övrigt 

-Planering för 60 års-jubileum. Tidpunkt bestämd till 18 maj 2019. Mikael gick 

igenom ett första förslag på upplägg 

-Sponsring är sökt hos COOP, mot vissa åtagande som närvara och logga på båt 

-Studiebesök hos Joel 

-Dag Benoni är en möjlighet att komma och hålla ett föredag hos oss. 

-Ev köra en HLR-utbildning till. 

-Se om vi kan ta fram en Googledrive för gemensamma filer. 

-Årsmöte 21/3 kl18.00 i klubblokal 



 

16. Nästa möte: 

Tidpunkt 5/3-19 kl18.00 i klubblokalen 

 

17. Avslutande av mötet 

Ordförande avslutade dagens möte 

 

 

 

Justeras:  

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

Mikael Jerry L 

Ordförande Sekreterare  

 

………………………………………. 

Christer 


