
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE SSDK KARLSHAMN

Datum: 220112

Plats: Klubbstugan, Svanevik

Närvarande: Mattias B, Markus F, Joakim N, Karl M, Mattias P.

1. Öppnande av mötet.

-Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Justeringsman.

- Mattias P valdes till justeringsman.

3. Åtgärdspunkter

Kalle

210811: Planera fixardag Moby, en med det akuta inför vintern och en dag till våren.
220112: Skicka priser till Mattias B på utbildning för RAID.
220112: Se över möjligheten att planera klubbutflykt till Tuna Hästberg.

Anton
210120: Kontrollera intresse för fridykningsinstruktörer.

Joakim
220112: Skriv ut papper för Prova-på och lägg på Väggabadet.

Markus
210811: Kolla igenom vad som behöver göras på Moby. Involvera båtgruppen.
210811: Kontakta firman som fixade cylindrarna till styrningen på Moby och de dom 
kolla på det, då den ena läcker.
220112: Kolla om vi kan få LOK-stöd för våra aktiva ungdomar.
220112: Kontakta AGA om att hyra en tredje Oxygen-flaska.

Mattias P
220112: Gör filterbyte.
220112: Kolla med Strångert om att läcksöka kompressorn.
220112: Ta in pris på kaskadfyllvippa.
220112: Räkna ut vad vi ska fakturera för Oxygen för de som fyllt 2021.
220112: Skriv ut nya fyllprotokoll för kompressorn.

Mattias B
210505: Lägger upp priser för alla kurser på hemsidan, instruktörerna skickar till 
Mattias B. (Saknar information från RAID.) Kalle skickar. 
211006: Videodokumentera stenarna på snorkelleden åt kommunen.
220112: Kolla med Jan-Erik och Adi-b om de an göra ett utkast till dykplanering inför 
årsmötet.

4. Inkomna skrivelser

- Restriktioner från kommunen. Maxantal i badet kommer postas på plats.



5. Utgående skrivelser

- Inga

6. Ekonomi

- Alla förväntade inbetalningar för 2021 inkomna.

- Under 2021 var vi 102 medlemmar.

- Nästa större utbetaning är SSDF-licenser för 2021

- 62 personer har betalat in medlemsavgiften för 2022. 4-5 är familjejuniorer och 3 är 
stödmedlemmar. Detta får anses bra så tidigt på året.

- En ny riktad påminnelse till de som inte betalat, görs i samband med löneutbetalning 
i januari.

7. Dykning

- Både Divers Night och nyårsdyket blev bra. Skapligt deltagande trots dåligt väder. 
Nyårsdyket var nr 48 i ordningen. Diskussion fördes om vi kanske borde ha någon 
form av 50-års jubileum 2023.

- Troligtvis kan Janne och Adib tänka sig att hjälpa till med planering för årets 
klubbdyk. Mattias kontaktar dom för att se om vi kan ha ett utkast klart till årsmötet.

- Klubbutflykt till Tuna Hästberg diskuterades. Kalle kollar om man kan dra ihop 
något.

8. UV-rugby

- Corona sätter sina spår. 6 peroner på första träningen för terminen + 3 fridykare.

- Nya korgarna funkar mycket bra.

- Ev. inköp av nya utekorgar för utebasängen. Beslut att avvakta tills behovet finns.

- Forsberg kollar lite om vi kan få LOK-stöd, för våra aktiva ungdomar.

- NM och EM spelas i år. Svårt att få till träningar med landslag. För lite aktiva.

9. Fridykning

-Julia har drivit fridykning när Anton varit sjuk. 4-5 stycken har hoppat av, sedan förra
terminen.

- Förbered material inför höstens terminstart? Det är nog svårt att rekrytera nu med 
smittspridningen men kanske kan vi göra ett nytt försök till hösten. Då vore det bra att 
ha färdigt material klart. Beror dock mycket på tillgången av ledare.

10. Utbildning

- Allt är helt klart nu med ny SSDF/CMAS instruktör.



- Plan för ”Prova-på” för våren klar och marknadsförd.

- Inte så mycket utbildning planerade i dagsläget. Prova på är i fokus. Avvakta respons
från prova-på-dagarna.

- Marknadsför ”Prova på”, på ”Det händer i Karlshamns”-sidan på FB.

- Joakim skriver ut på papper och ta med till badet.

11. Kompressorboden

- Sakerna i Väggabadet är inlåsta i förrådet under läktaren. Man får nyckel i kassan. Vi
beslutade att det är OK för närvarande. Skulle saker försvinna får vi se över det.

- Tryck 44 resp 136 på syreflaskorna just nu.

- Mattias P gör filterbyte. Har gått 78 timmar. Filterbyte runt 80h.

- Mattias P kollar med Strångert om att läcksöka kompressor, den tappar tryck.

- Beslut om att vi hyr in en Oxygen-flaska till, så att vi har tre. Åtgången är stor. 
Markus F kontaktar AGA.

- Ta in pris på kaskadfyllvippa så att vi kan utnyttja oxygenflaskorna bättre.

- Fakturera O2 – Mattias P räknar ut. 

- Fyllprotokoll för kompressor – Mattias P lägger nya.

12. Båtarna

- Svatren uppe sedan oktober. Motorn är servad.

Båtgruppen ser över vad som behöver göras med Svarten innan sjösättning. Eventuellt 
byta en del plyfa.

Det viktigaste på Moby fixades innan vintern.

Båtgruppen ser över listan för Moby inför våren. Planera fixardag datum klart till 
årsmötet. Sikta på fixardag i April. 

13. Hemsida

-Fungerar bra. 

14. Trivsel

- Gör en dykkväll ute till våren där vi gör slut på gulashchsoppa. 

15. Övrigt



-Planera årsmöte.

a. Beslut: onsdag 16:e mars 18:00.
b. Förslag till valberedning nästa år att välja om 1 person på 1 år, så att vi 

kommer i fas. Halva styrelsen bör väljas om vartannat år.
c. Inbjudan + dagordning snarast, senast 3 veckor innan, 23/2.
d. Övriga handlingar: verksamhetsberättelse, propositioner, motioner, 

verksamhetsplan, valberedningens förslag, årsredovisning, revisionsberättelse
klara senast en vecka innan mötet.

e. Mattias B tar fram utkast till verksamhetsberättelse.
f. Verksamhetsplan. Vad ska vi ha för målsättningar 2022? Ekonomisk plan, 

utgifter/inkomster. Mattias B tar fram utkast.
g. Fastställande av medlemsavgifter. Enbart förbundsavgift from 1/9. Förslag till 

årsmöte att göra permanent.
h. Proposition – updatering av stadgar, hållpunkter för årsmöte, inbjudan före 

sista dag före motioner. Föreslå att flytta hållpunkter så att kallelse ska vara ut
innan sista dag för motioner.

16. Nästa möte

- Två veckor innan årsmötet, onsdag 2:a mars 18:00. Mötet hålls över video. Fokus på 
att kolla att allt är klart inför årsmötet.

17. Avslutande av mötet

Ordförande avslutade dagens möte.

............................................................. ........................................................
Mattias B Mattias B
Ordförande Sekreterare 

……………………………………….

Mattias P

Justerare
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