
REFERATPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SSDK KARLSHAMN 

 

Datum: 190815 

Plats: Klubblokalen 

Närvarande: Mikael B, Jerry L, Mattias B, Markus, Christer, Birgitta, Mattias P, 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. 

-Havsresan diskuterades. Beslut togs att ej medverka. 

-Strandens dag 21/9 diskuterades. Mattias B skickar ut till medlemmarna. 

 

5. Utgående skrivelser. 

-”Kommunikation till medlemmarna” Medlemspaket/info ska gå till nya medlemmar. 

Beslut togs att maila en PDF-faktura varje år på medlemsavgiften i november. Vidare 

diskussioner fördes hur detta kan bli bättre. 

 

6. Rapporter 

- 60 års-firandet gicks igenom. 

 

7. Ekonomi 

-Diskussion fördes om att höja priset på luftkortet 

-Swish fungerar bra. 

 

8. Dykning 

-Swimrun gick bra 8st deltagare från klubben hjälpte till med aktiviteten. 

-Det har dykts mycket. 

-Klubbdyken diskuterades ev lägga fler enklare dyk nästa år och kanske fler 

endyksalternativ. 

 

 

9. UV-Rugby 

-Inget 



 

10. Utbildning 

-Två-stjärnig är genomförd. Tre-stjärnig kommer att genomföras i höst och en 

dykledarutbildning. 

-Utbildningsplan för 2020 gicks igenom och godkändes. Försöka få till så att 

utbildningsdagar sammanfaller med klubbdyken. 

-Annonsera och marknadsföra prova-på-dyk under januari månad. 

 

11. Kompressorboden. 

-Strångert undrar om vi skall göra en service. Mattias P undersöker timmarna. 

-42st taggar utbytta. 

 

12. Båtarna 

-Svarten är nyrenoverad. 

-Ruta på BrumBrum är bytt. 

-Toalett är införskaffad till MobyDick 

-Kalle kollar upp Navigator + Ekolod till MobyDick. 

-Båtförare till Mobydick. Utbilda fler båtförare. En utbildning på hösten och en på 

våren. 

  

13. Hemsidan//FB 

-Mattias B ordnar redaktörsrätt till Jan-Erik. 

 

14. Trivsel 

-Afterdive någon gång i höst 

-Medlemsmöte 25/10 kl18.00 i Klubbstugan. 

 

15. Övrigt 

 -Revidera stadgarna Mattias B, Markus F och Jerry L kollar på det till hösten. 

 -Diving Travel Network sponsor kombinerat med aktivitet diskuterades. 

 

16. Nästa möte: 

Tidpunkt 10/10-19 kl18.00 i klubblokalen. 

 

17. Avslutande av mötet 

Ordförande avslutade dagens möte. 

 

 

 

 



 

 

Justeras:  

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

Mikael B Jerry L 

Ordförande Sekreterare  

 

………………………………………. 

Mattias B 


