
REFERATPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SSDK KARLSHAMN 

 

Datum: 210811 

Plats: Digitalt 

Närvarande: Mattias B, Jerry, Mattias P, Kalle, Markus, och Anton. 

  

1. Öppnande av mötet. 

-Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

2. Justeringsman. 

Markus valdes till justeringsman. 

 

3. Åtgärdspunkter 

Kalle 

210811: Planera fixardag Moby, en med det akuta inför vintern och en dag till våren. 

210811: Kontakta firman som fixade cylindrarna till styrningen på Moby och de dom 

kolla på det, då den ena läcker. 

210811: Kontaktar Mats för att kolla om han kan ta hand om klubbdyken resten av 

2021. 

Anton 

210120: Kontrollera intresse för fridykningsinstruktörer. 

210811: Anton tar fram marknadsföringsmaterial för återstart av fridykningen v34 och 

skickar till Mattias B. 

210811: Anton ser över utrustningsbehov, mask, fenor, snorkel. 

Markus 

210505: Skriver ihop förslag på reviderat utbildningsavtal. 

210811: Kolla igenom vad som behöver göras på Moby, höst respektive vår. 

Mattias B 

210505: Lägger upp priser för alla kurser på hemsidan, instruktörerna skickar till 

Mattias B. Saknar information från RAID. 

210811: Skicka infomail där vi bland annat bjuder in till medlemsmötet. 

210811: Boka lokal för medlemsmötet. 

210811: Boka upp bassängtider. 

Mattias P 

210505: Ringer Dan för att kolla hur vi avregistrerar gamla taggar. 

 

4. Inkomna skrivelser 

Inga, restriktioner gällande Covid -19 från kommunen. 

 

5. Utgående skrivelser 

Inga 



 

6. Ekonomi 

-Ekonomin i klubben är god. 

-Nu är vi uppe i 97 medlemmar. 

-Varav ca 7st UV-Rugby 

-Varav ca 3st på fridykning 

 

7. Dykning 

-Klubbdyksplanering kommer att tas fram för hösten. 

 

-Behåller samma bassängtider som sist. 

 

 

8. UV-rugby 

-Joakim uttagen till SM med Uddevalla. 

 

9. Fridykning 

-Försöka få in fler instruktörer 

-Planera för fridykning som klubbdyk. 

-V34, 35 & 36 kommer att vara prova-på för fridykning. Anton tar fram 

marknadsföringsmaterial. Anton ser över utrustningsbehov. 

-Göra en aktivitet med Annelie Pompe.  

 

10. Utbildning 

-En st två-stjärnig och 4st grundkurser har genomförts under sommaren 

-Uppdatering av samarbetsavtal och instruktörsavtal görs. 

-Ev köra några specialkurser diskuterades. 

-Ev ytterligare ny instruktör klar. 

 

11. Kompressorboden 

-Göra en bänk som är anpassad för dubbeltolvor. 

-Mattias P kollar med Dan gällande taggarna. 

 

12. Båtarna 

-Fixardag diskuterades när den skall vara. Plastning av en spricka på Moby behöver 

göras. Samt styrcylindern behöver åtgärdas. 

-Länspump till Svarten kommer att fixas. 

 

 



 

13. Hemsida 

-Fungerar bra. Lyfta fram spontanslingan och klubbdyksplaneringen på första sidan. 

 

14. Trivsel 

-Medlemsmöte planeras in 21/9 kl.18.00 i klubbstugan. 

 

15. Övrigt 

-Städa-aktiviteten ska vi vara med på. 

-Första danska medlem finns nu i klubben. 

-Snorkelleden diskuterades att stängas sep/okt-skiftet 

 

16. Nästa möte 

6/10-21 kl18.00 

 

17. Avslutande av mötet 

Ordförande avslutade dagens möte. 

 

 

 

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

Mattias B Jerry L 

Ordförande Sekreterare  

 

 

………………………………………. 

Markus F 

Justerare 


