
 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE SSDK KARLSHAMN

Datum: 13/9–22

Plats: Svaneviks Bryggförening

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

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

2. Justeringsman.
- Karl Melin valdes till justeringsman.

3. Åtgärdspunkter
4. Inkomna skrivelser

- Inga

5. Utgående skrivelser
- Inga

6. Ekonomi
- Gick igenom, en av kassören, mycket bra sammanställd delårsrapport och det

ser bra ut. Trots stora investeringar i år, räknar vi med att göra ett plus på
kontot, vilket är bra.

- Diskussion fördes om höjning av till nästa år, för att bättre täcka kostnaderna
för kompressorn.Vi tar upp det nästa styrelsemöte, beslut innan årsmöte.

- Hur hanterar vi ökade räntor och inflation? Inte så mycket att göra. Se över
kostnader ex. försäkringar.

- Markus kollar upp om vi kan få billigare båtförsäkring hos Båtunionen.
- Fakturera kommunerna för badplatserna. Mattias B skickar underlag till

kassören.
- Har inte fått in pengar för prova-på dyk från SSDF som hölls av Jerry Lilja.

Jerry kollar upp.

7. Dykning
- Strandens dag 17:e september. Cirka 20 anmälda nu, städ-material har

kommit.
- Dykplanering 2023. Kan vi ha en dykledarträff där vi sätter ihop planering för

2023? Kan klubben stå för kostnad utbildning dykledare?

Jerry kollar på att dra ihop en dykledar-light-kurs i februari, där vi också gör
planering för 2023. En workshop för att kunna agera dykledare i klubbens
regi. Klubben bjuder på pizza eller liknande för alla som är med på träffen och



är villiga att ansvara för dykning. Information skickas ut under januari.

- Vi är överens om att vi måste ha fler planerade klubbdyk 2023. Det har varit
för svagt i år med för lite dykning. Båten har endast använts 5-6 ggr.

- UV-foto-kurs med Janne och Niklas på gång.
- Vi kommer vara med på Divers Night.

8. UV-rugby
- Tränar tillsammans med Karlskrona klubben i Väggabadet.
- Nationellt  EM-herrar blev 5:a, Damerna 3:a.

9. Fridykning
- Uppdelning av badhustider, i synnerhet lördagar?

Vi måste kunna samsas. Behovet får avgöra. Vi kan inte dela upp den korta
tiden vi har i flera slottar. Alla får vara där under klubbens tider. Alltså om det
kommer både motionssimmare, fridykare och sportdykare, får vi dela upp
bassängen, olika banor beroende på hur många vi är. Det blir bara roligare ju
fler vi är från de olika “sektionerna”.

Om vi vår mer tillskott till fridykningen längre fram kan vi eventuellt se om vi
kan hyra fler tider i bassängen.

10. Utbildning.
- I år har vi utbildat:

2 stycken CMAS * klara
2 CMAS Nitrox på gång
2 RAID OW + torrdräkt

- 3 Stycken kom på prova-på-dagen. 1 Stycken vill gå kurs och kommer gå med
Jerry.

- 2 som vill gå grundkurs, Kalle ringer upp.
- Mattias P, går Instruktörsutbildning för Trimix-gasblender under hösten.

11. Kompressorboden
- Status helium- och kaskadfyllning?

Det är på gång. Vi behöver ett skåp för att lägga fyllutrustningen i.

- Lös dekanteringsslag inköpt, enligt förra mötet?

Inköpt, ligger bland de andra inköpta grejorna.

- Svarta enkel 8:orna, klubbens?

Behöver märkas med nummer och läggas in i bokningssystemet.
Kalle och Mattias P köper in siffror så att vi kan märka de omärkta flaskorna.

- Status klubbens regulatorer? 1 st läcker vid DIN-stolpen, 3st Apeks fungerar.

Kalle kollar om det läckande 1:a steget går att reparera för en rimlig kostnad,
annars köpes ett nytt Apeks DS4.

- Vem har nycklar till Moby? Endast 2 av 10 kvar i KB.



Mattias P, Kalle, Forsberg, Dan, Jan-Erik, två i skåpet, en på nyckelknippan
till båten. Betyder att två nycklar saknas. Forsberg upprättar lista. Mattias B
gör mailutskick och kollar vilka som har nycklar.

- Lås saknas på “båtskåpet”.

Forsberg ordnar nytt kombinationslås till “båtskåpet”

- M26 Adapter syrgas. Tidigare beslut att köpa in.

Kalle köper in adapter till M26 flaskor M26 hane till 5/8 DIN-hona. Alltså ska
passa till flaskkran med M26 gänga för fyllning med “vanlig” 5/8-hane.

- Forsberg kollar med kommunen om vi behöver försäkring till KB.

12. Båtarna
- Ta upp Moby och måla om 2023?

Behövs troligen inte, vi testar att skrapa botten. Behöver troligtvis inte ta upp
den. Håller oss till att fixa den så den är funktionsduglig. Det estetiska får vi ta
senare. Aktern behöver plastas. Markus tar upp det på arbetslistan för Moby.

- Sälja livflotte?

Gör ett försök att sälja den. Om det inte går, kasserar vi den, eventuellt
skänker till SSRS i övningssyfte, Mattias B kan ta bild och lägga upp på
Blocket. Vi kommer vara noga med att den säljs i befintligt skick och att den
inte är godkänd. Köparens ansvar.

- Mattias P kanske kan få tag i flytvästar som vi kan ha på båten.
- Utbildning båtförare. 1-2 dagar. Ex på moment: Manövrering i hamnen.

Ankra. Söka upp och boja vrak. Tankning, tömning septitank. Känner vi någon
som kan utbilda för förarintyg till bra pris? Sabina kanske kan kolla upp om vi
kan ha studiecirkel. Några rutinerade båtförare kan sen ha utbildning enligt
ovan. Om man får förarintyg kanske det kan bli en morot att ställa upp som
båtförare i klubben.

- Diskussion fördes om vi kan släppa krav på båtförarintyg. Inget beslut ännu.
Avvakta först om vi kan lösa studiecirkel i förarintyg.

13. Hemsida
- Nytt Google-konto för alla dokument.

Jerry Lilja lägger över gamla protokoll.

14. Trivsel
- Vi funderar på hur vi kan fylla ett medlemsmöte med ex. föreläsare framöver.

Fundera till nästa möte.

15. Övrigt
- Inget.

16. Nästa möte
- Nästa möte 29/11 18:00 i Klubblokalen.

17. Avslutande av mötet
- Ordförande avslutade dagens möte.



………………………………………. ……………………………………….
Mattias Borgkvist Mattias Päretalo
Ordförande Sekreterare

……………………………………….

Karl Melin

Justerare


