
 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE SSDK KARLSHAMN

Datum: 2022-12-12

Plats: Svaneviks Bryggförening

Närvarande: Mattias B, Mattias P, Markus F och Sabina.

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

2. Justeringsman.
- Mattias P

3. Inkomna skrivelser
- Instruktörshelg, Smögen 2 platser. Mattias skickar info till instruktörerna.

4. Utgående skrivelser
- Inga

5. Ekonomi
- Beslut togs att höja priset på luftkort med 100kr nästa år, för att bättre täcka

kostnaderna för kompressorn,  Vi höjer luftkort till 400:-
- Försäkring av båtarna hos Båtunionen har undersökts men de riktar sig enbart

till privatpersoner.
- Försäkring till KB kollas upp. Vilken försäkring förväntas vi ha? Markus

kollar upp.
- Prova-på dyk via SSDF samt strandens dag slutfört.
- Felregistrerat kort hos Snabbgross löst? Sabina kör ner till Karlshamn och

reder ut detta.

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

2023? Dykledare light Planen är att skicka ut inbjudan under januari och 4-5
februari är förslag på datum för träff.

- UV-foto-kurs med Janne och Niklas är nu igång. Har haft ett antal träffar. Kul
upplägg.

7. UV-rugby
- Ansvarig på plats ansvarar för rapportering till LOK.

8. Fridykning
- Ansvariga ser till att ha koll på LOK stöd. Mattias B kontaktar.
- Egen FB sida färdig.

9. Utbildning.
- Ev. är Jerry N intresserad av att ta upp utbildning igen. Kanske inledningsvis

mest prova-på. Janne har fått kontraktet för översyn.
- Jerry L planerar att köra prova-på under Q1. Återkommer med datum.



- Mattias P går utbildning för Gas Blender Intruktör när tid finns.
- Mattias P kommer att ha fyra elever som ska gå CMAS *** till våren.

10. Kompressorboden
- 28:e december bokas för att fixa i KB och få den nya fyllningsutrustningen för

syre och helium på plats.
- Vi har fått schabloner så vi kan märka upp alla flaskorna. Vi kan därefter lägga

in dom i bokningssystemet.
- Status klubbens regulatorer är att de behöver servas och ev köpa en extra.

Mattias P kontaktar Tenglin.
- Förslag: Skåp i KB dit bara Styrelsen har tillgång. Där kan vi exempelvis

förvara extra båtnycklar, taggar, extranycklar till syreflaskor etc. Sådant som
vi inte vill ska “få fötter”. Mattias fixar lås.

11. Båtarna
- Flytvästar på plats i Moby både barn och vuxna.
- Vi beslutade att ta bort kravet på förarintyg för att framföra båtarna. Dock ska

alla båtförare genomgå intern utbildning. Kanske kan detta göra att vi får fler
båtförare.

- Uppdatera regelverket så att det står att man ska ha förarintyg eller likvärdig
nautisk kompetens.

- Sabina har kollat upp pris på vad det skulle kosta att ha en studiecirkel för
förarintyg, med det blir för dyrt. Minst 2500 plut material och uppskrivning.

- Mer fix med Moby behövs.  Läckan från däck till motorrum är troligen från
taket, via batterilådan.

- Moby målas färdigt invändigt och utvändigt under våren. Ny fixardag behövs.
- Svarten upptagen för vintern och motorn servad.

12. Hemsida
- Uppdatering av inloggning för bokningssystemet pågår av Mattias B. Google

inloggningen behöver uppdateras.

13. Trivsel
- Nyårsdyk 10:00. Korv och dricka erbjuds men då vill vi veta hur många som

kommer. Mattias B, Sabina och Mattias P hjälps åt att arrangera.

14. Åtgärdspunkter

Markus

220913: Kolla med kommunen om vi förväntas ha “hemförsäkring” för KB.

220913: Upprätta lista på vilka som har nycklar till Moby.

Mattias B

220412: Tar kontakt med andra klubbar för att se om vi kan få ihop gemensamma klubb-dyk.

220913: Ta bild på livflotte och lägg upp på blocket.

221212: Skickar ut inbjudan under januari till dykledarträff.



221212: Köper in hänglås för ett Styrelse-skåp i KB.

221212: Uppdatera regelverk om vad som gäller för att framföra båt.

Sabina

220531: Ordna med kort så vi kan handla billigare på snabbgrossen i Karlshamn.
Felregistrerat kort.

Mattias P
221212: Kontaktar Tenglin om service på regulatorer.

15. Övrigt
- Vi lägger ner planerna på att montera markis vid KB. För hög kostnad och

förmodligen kommer den användas för lite.
- Bjuda in revisor och valberedning nästa möte.
- Datum för årsmöte 22/3-2023 18:00.
- Markus kontaktar revisorn från Föreningstjänst.

16. Nästa möte
- 8/2 kl 18.30. Mattias Bjuder in Revisor + Valberedning.

Påbörja arbete med årsmöte.

17. Avslutande av mötet
- Ordförande avslutade dagens möte.

………………………………………. ……………………………………….
Mattias Borgkvist Sabina Ringius
Ordförande Sekreterare

……………………………………….

Mattias Päretalo
Justerare


