
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE SSDK KARLSHAMN 

 

Datum: 220302 

Plats: Online 

Närvarande: Mattias B,  Markus, Anton, Kalle, Mattias P 

  

1. Öppnande av mötet. 

-Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

2. Justeringsman. 

Markus valdes till justeringsman. 

 

3. Åtgärdspunkter 

Kalle 

210811: Planera fixardag Moby, datum klart till årsmötet. 

220112: Skicka priser till Mattias B på utbildning för RAID. 

220112: Se över möjligheten att planera klubbutflykt till Tuna Hästberg. 

220302: Ta fram pris på förvaringskasse och kolla med Anton om den funkar. 

220302: Kolla med Brandab när flaskorna kan provtryckas. 

 Markus 

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

båtgruppen. 

220112: Kontakta Linde om att hyra en tredje Oxygen-flaska. 

220302: Kolla vad vi kan söka för bidrag för utbildning av ungdomsledare, när det blir 

aktuellt. 

 Mattias B 

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

Saknar information från RAID. 

211006: Videodokumentera stenarna på snorkelleden åt kommunen. 

4. Inkomna skrivelser 

Inga 

 

5. Utgående skrivelser 

Inga 



 

6. Ekonomi 

-Ekonomin i klubben är god. 

-Påminnelse att beta medlemsavgiften har fallit väl ut. 

-95 medlemmar har hitintills erlagt årsavgift för 2022 

 

7. Dykning 

-Dykplanering gås igenom efter det konstituerande årsmötet. 

 

8. UV-rugby 

-Joakim deltog med det svenska laget i de nordiska mästerskapen. Det blev ett silver. 

-I december 2021 spelades Felix cup i Göteborg. Anton spelade med Göteborg och 

Joakim för Malmö. 

 

9. Fridykning 

-4 klubbmedlemmar är intresserade av att bli fridykningsinstruktörer. En kurs är 

planerad i april med SSDF. Klubben står för kostnaderna. 

-Styrelsen undersöker om vi kan få idrottsbidrag för att starta upp ungdomsträningen. 

-Beslut togs på att anskaffa enklare förvaring gör klubbens fenor och masker. 

 

10. Utbildning 

-Kalle startar OW utbildning för två elever inom kort 

-Mattias P har efter prova på dyk i Vägga 1-2 intresserade för enstjärnig kurs 

-Fler prova på tillfällen diskuteras men för närvarande råder tidsbrist för klubbens 

instruktörer.  

 

11. Kompressorboden 

-9 av klubbens flaskor ska provtrycks under våren. 

 

12. Båtarna 

- Datum för fixardag klart till årsmötet. 

-Införskaffat förbrukningsmaterial till Moby för årligt underhåll. 

13. Hemsida 

-Fungerar bra.  

 

14. Trivsel 

- Korvgrillning vid öppning av snorkelleden, datum sätts vid framtagande av 

dykplanering. 

 

15. Övrigt 



- Alla handlingar inför årsmötet är klara. 

 

16. Nästa möte 

Konstituerande efter avslutat årsmöte 16/3-22 kl18.00 

 

17. Avslutande av mötet 

Ordförande avslutade dagens möte. 

 

 

 

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

Mattias B Kalle M 

Ordförande Sekreterare  

 

 

………………………………………. 

Markus F 

Justerare 


