
 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE SSDK KARLSHAMN

Datum: 31/5–22

Plats: Moby

Närvarande: Mattias B, Jerry L, Sabina, Jesper Sohlström, Mattias P.

1. Öppnande av mötet.
-Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Justeringsman.
Mattias P valdes till justeringsman.

3. Åtgärdspunkter

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

Markus
220531: Ta fram en lista på elever/ungdomar och söka bidrag för dem.
220531: Ta fram delårsrapport till nästa styrelsemöte, utgifter och inkomster så här långt,
förväntade löpande kostnader samt förväntade inkomster.

Mattias B
210505: Lägger upp priser för alla kurser på hemsidan. Saknar information från RAID.
220412: Tar kontakt med andra klubbar för att se om vi kan få ihop gemensamma klubbdyk.
220531: Försöker boka sommartider i Väggabadet, gärna djupa utebassängen.

Mattias P
220531: Mattias P kollar upp det två flaskor som inte var och provtrycktes.
220531: Mattias P kollar upp och servar Booster runt midsommar.

Sabina
220531: Ta kontakt med scouterna och kommunen ang. eventuell markis utanför våra dörrar
till kompressorboden.
220531: Ordna med kort så vi kan handla billigare på snabbgrossen i Karlshamn.

4. Inkomna skrivelser
Inga

5. Utgående skrivelser
Inga



6. Ekonomi
● Beslut togs att avgift för båt dyk behöver ökas. Pris inomskärs 150:-. Utomskärs

eller mer än en timmes gångtid 250:-. Icke medlemmar dubbelt pris.

● Markus fakturerar båda kommunerna det som fixats vid badplatser i augusti när
Halens badplats är färdig.

● Mattias B efterlyser en delårsrapport till nästa möte för att styrelsen ska få en
överblick av inkomster och utgifter.

7. Dykning
● Klubbdyksplanering uppdateras kontinuerligt.

● Jan-Erik har tagit på sig att under säsongen fotodokumentera status på
snorkelleden.

8. UV-rugby
● Joakim varit med i SM.

● LOK stöd. Forsberg upprättar lista med alla som är berättigade till LOK-stöd och
tillhandahåller denna till UV-Rugby och Fridykarna inför höstens träningsstart.

9. Fridykning
● Glöm inte kolla på hemsidan för SSDK så kan även fridykare mm åka ut med

Moby eller Svarten och göra sina aktiviteter.

● Anton flyttar till Göteborg i augusti. Jesper Sohlström har utbildat sig till
instruktör och tar över som instruktör. Eventuellt är fler intresserade av att
utbilda sig.

● Jesper S ser till att göra reklam för deras verksamhet och där ser vi till att stötta
upp så de får i gång en ungdomsverksamhet.

● Vi diskuterade att man skulle kunna få träna de tre första gångerna kostnadsfritt.

● Vill gärna ha en timma mitt i vecka för sin verksamhet. Vi avvaktar bokning av
fler tider tills vi kommer igång med höstens aktiviteter för att utvärdera behovet.

10. Utbildning
● Vi diskuterade att ta ut en liten summa när det är prova på dyk. Instruktörer

återkommer i ärendet vilket pris de tycker är rättvist.

● Mattias P har några pågående utbildningar.

11. Kompressorboden
● Göra en bänk som är anpassad för dubbeltolvor.

● Flera flaskor var underkända efter provtryckning. Vi bestämde att vi har nog
med flaskor och inga nya köps in i dagsläget. Mattias B har uppdaterat
bokningssystemet och tagit bort underkända flaskor.

● Mattias P kollar upp det två flaskor som inte var och provtrycktes.

● Mattias P kollar upp och servar Booster runt midsommar.



● Omförhandlat ang. flaskor, Ahlsell Karlshamn står för flaska nr 3, övriga två
flaskor ska bytas in nästa år och då kommer även dessa att vara ifrån Ahlsell.
Markus och Mattias P håller koll på när detta kommer att ske.

● Kaskad-fyllningsstationen för oxygen och helium utökades med en digital
manometer samt köptes en lös dekanteringsslang in om man behöver dekantera
på båten eller ute på dykplatsen.

● När helium är färdigt kontaktar Mattias P berörda så alla får samma information
om hur fyllning ska fungera.

12. Båtarna
● Sjösätta Svarten ska göras men ingen har haft tid.

● Fixardag Moby genomförd. Fören är förändrad för enklare tilläggning, Ändrat så
man nu kan sätta fast tuberna bättre där vi sitter och tar på oss utrustningen,
Reling så det är lättare att kliva på men även dit svetsat ett rör vid taket där vi
kan hänga våra dräkter, oljefilter bytt, bänkarna gjorts mer stabila när vi sitter på
dem.

● Vi diskuterade kommande behov på Moby, bland annat upprustning av skrov.
Båtgruppen får fortsätta ansvara för att ha en uppdaterad, prioriterad lista.

● Invändigt kommer Moby att målas och teakoljas 18–19/6

● Används Svarten? Vi anser att vi har nytta av Svarten även i framtiden vid ex
strandstädning.

● Påminna fridykarna att nyttja Svarten.

13. Hemsida
● Fungerar bra.

14. Trivsel
● Få till att alla tre sektionerna (Sportdykare, Fridykare, UV-Rugby) blir ett, dvs

bjuda in till varandras event.

● Trivsel-peng till vardera sektion diskuterades, att nyttjas varje år till små event
ex grillning. Inget beslut togs, vi avvaktar delårsrapport till nästa möte för att
titta på ekonomiska detaljer.

15. Övrigt
● UV-Rugby och Fridykning efterfrågar sommartider i badhuset. Mattias B kollar

upp med Väggabadet. Viktigt att vi nyttjar tiderna, dels för att det kostar pengar
att hyra, dels för att många andra föreningar efterfrågar tider.

● Badplatser färdiga och protokoll ska skickas in till kommunerna. Halen ska
göras en gång till i augusti.

● 17 september är Strandens dag i samarbete med Städa Sverige. Vi har fått svar så
jag ska skicka in uppgifter dock hade de bytt ansvarig person för detta men jag
ska förtydliga att vi även städar under vattnet och dyker.

16. Nästa möte
13/9–22 kl. 18.00 i Svanevik båtklubbs stuga



17. Avslutande av mötet
Ordförande avslutade dagens möte.

Mattias B Sabina
Ordförande Sekreterare

Mattias P

Justerare


