
REFERATPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SSDK KARLSHAMN 

 

Datum: 200116 

Plats: Klubblokalen 

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

Janne 

  

1. Öppnande av mötet. 

-Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

2. Justeringsman. 

-Kalle valdes till justeringsman 

 

3. Föregående mötesprotokoll. 

-Godkändes och lades till handlingarna. 

 

4. Inkomna skrivelser. 

-Jerry Nilsson avslutar sitt arbete i styrelsen. 

 

5. Utgående skrivelser. 

-Inga 

  

6. Rapporter 

- Inga 

 

7. Ekonomi 

-Ekonomin är god 

-Påminnelse om medlemsavgiften mailas ut. 

-Christer tar fram en intäkts/kostnadsbudget för 2020. 

-Klippkortförslag ska presenteras för medlemmarna. 

-Dubbelt medlemskap beslutades till 410kr, uppdaterar på hemsidan. 

 

8. Dykning 

-Stenbrottet pratades om hur reglerna skall vara och bordlades för senare beslut. 

-Preliminär dykplan presenteras på årsmötet med utrymme för synpunkter och idéer. 

 

 

 

 



9. UV-Rugby 

-Alla vill fortsätta att träna och vill fortsätta verksamheten. 

-Be Joel att meddela samtliga medlemmar via Telegram/slinga de datum som de ej 

använder bassängtiderna. 

 

10. Utbildning 

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

 

11. Kompressorboden. 

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

service är mars 2020. 

-Fyllslangar skall bytas. 

-44st taggar utbytta. De gamla är släckta. Nu fungera enbart de nya. 

-En utav syrgasflaskorna är tom. Ny flaska är beställd. 

-Mattias P tar över ansvaret för utrustning och kompressorboden. 

-Mattias P kollar igenom utrustning inför Prova-På-Dyk. 

 

12. Båtarna 

-Moby Dick. Motorservice behöver göras, ekolod & plotter skall installeras. 

Toalett är ordnad. Elcentral är tillfälligt borta.  

-Släpet är avregistrerat till Svarten. 

-BrumBrum är på land, den läcker vid hjärtstocken och behöver lagas. Mattias P kollar 

upp vad det skulle kosta att laga. 

-Kalle kollar upp ankarspel till Moby Dick. 

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

våren. Informera medlemmar om övningskörning. Under maj månad. Jan-Erik 

återkommer. 

-Motor till svarten behöver servas. 

-Frågan om hur många båtar klubben ska äga tas upp under nästa årsmöte. Tydligare 

information över kostnad för reparation av Brum ska då finnas. 

  

13. Hemsidan//FB 

-Allt ok 

-Kalle marknadsför klubbens prova på dyk på FB.  

 

14. Trivsel 

-Årsmötet + ngn form av utgång efter. 

 

 

 

 



 

15. Övrigt 

 -Årsmötet bestämdes till 25/3-20 kl18.00 

-Strandrensning pratades om. 

-Ev sätta upp en namnlista i kompressorboden. 

 

16. Nästa möte: 

Tidpunkt 26/2-20 kl18.00 i klubblokalen. 

 

17. Avslutande av mötet 

Ordförande avslutade dagens möte. 

 

 

Justeras:  

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

Mikael B Jerry L 

Ordförande Sekreterare  

………………………………………. 

Kalle 


