
 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE SSDK KARLSHAMN

Datum: 2023-02-08

Plats: Svaneviks Bryggförening

Närvarande: Mattias B, Jerry Lilja, Mattias P, Sabina, Karl Melin från styrelsen. Jesper
Sohlström (fridykarna) samt Niklas Sandgren (Valberedning).

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

2. Justeringsman
- Jerry Lilja valdes till justeringsman.

3. Inkomna skrivelser
- Enkät för återrapportering av bidrag för “Prova-på” SSDF. Vi har redan svarat

på denna.
- Instruktörsträff i Lysekil (privat regi, ej genom SSDF). Inga av våra

instruktörer hade möjlighet att delta.
- Kommunen har frågat om vi vill vara med med någon lovaktivitet för skolbarn

under sportlovet. Ej möjligt i år. Funderar på om vi ska vara med med
Fridykning och UV-Rugby, riktat till högstadiet, nästa år.

4. Utgående skrivelser
-

5. Ekonomi
- Hittills 79 betalande medlemmar + 2 stödmedlemmar i år än så länge. Vi var

106 förra året. Skickar riktad påminnelse om någon vecka, riktat till de som
inte betalt ännu. Dock ett bra resultat för att vara februari månad.

- Jesper från fridykarna lovar att ta tag i LOK-stödet. Läser igenom Forsbergs
mail och ser hur vi kan få igång rapportering.

- Sabina efterfrågar faktiska kostnaden för trimixfyllnings-utrustning, om och i
så fall hur mycket den avviker från estimerad kostnad.

6. Dykning
- Mycket lyckad dykplanering. Många närvarande, 19 st. Mattias B

sammanställer och skickar ut färdigt resultat.
- Lilja skickar reklam för dykledare som vi kan lägga ut på sidan.

7. UV-rugby
- Joakim inte på plats. Vi har fått input till verksamhetsberättelsen.
- Några från UV-Rugbyn har varit på läger, men vi vet inte så mycket mer.

8. Fridykning
- Terminen är igång. Varierat hur många som är och tränar. Ibland 7-8 stycken,

ibland bara 2-3. Eventuellt vill Alex gå instruktörskurs. Joakim kollar om
någon mer kan komma till.



9. Utbildning.
- Mattias B har haft möte med Jerry Nilsson och Jan-Erik Andersson om hur vi

skulle kunna göra för att Jerry skulle kunna ansluta till klubbens instruktörer.
Vi diskuterade en justering av instruktörsavtalet som kommer presenteras.

Styrelsen tycker att detta skulle vara ett bra upplägg och alla instruktörer
erbjuds det nya avtalet.

- Planerad utbildning 2023 än så länge:

Jerry L planerar några CMAS * och några CMAS ** samt dykledare.
Mattias P planerar några CMAS ***.
Kalle får återkomma.

- Mattias P planerar gå Gasblender Instr. kurs så att vi kan utbilda fler gas
blenders.

- Mattias B kollar hur det ser ut med bassängtider under sommaren. Inte
måndagar, tisdagar bäst. Två banor.

10. Kompressorboden
- Fyllutrustning för helium och oxygen monteras kommande vecka. Skåp för

fyllvippor osv är inköpt och anpassat och väntar på att monteras.
- Alla flaskor är nu märkta med nummer.
- Regulatorer ej ännu servade. Mattias P ser till att det blir gjort inför säsongen.
- Mattias P har skickat sammanställning av förbrukad Oxygen till Forsberg.

Forsberg tillser att de som förbrukat Oxygen debiteras.

11. Båtarna
- Planera fixardag 2023?

Avvaktar till nästa möte. Men vi är överens om att vi ska ha fixardag även i år.

12. Hemsida
- Mattias B ser till att de nymärkta flaskorna läggs in i bokningssystemet.

13. Trivsel
- En lång diskussion fördes om hur vi ska aktivera medlemmar i föreningen och

introducera de som kommer nya i klubben. Hur gör vi en satsning på de som
är nya i sporten? Jättesvåra frågor och inga konkreta förslag, lite idéer finns
men vi behöver fundera lite och ta nya tag efter årsmötet.

14. Åtgärdspunkter

Markus

220913: Kolla med kommunen om vi förväntas ha “hemförsäkring” för KB.
220913: Upprätta lista på vilka som har nycklar till Moby.
230208: Debitera de som använt oxygen.
230208: Ta fram faktisk kostnad för trimix-utrustning och avvikelse från
estimerad kostnad.

Mattias B



220913: Ta en bild på livflotte och lägg upp på blocket.
230208: Uppdatera bokningssystem med nymärkta flaskor.
230208: Skicka kontaktuppgifter till alla medlemmar till valberedningen
230208: Sammanställ dykplanering och uppdatera kalender.
230208: Kolla med Jerry N om uppdaterat avtal är aktuellt och tar i så fall fram
förslag.
230208: Kolla med badet om det är möjligt att hyra banor under sommaren. Inte
måndagar, tisdagar bäst.

Mattias P
221212: Kontaktar Tenglin om service på regulatorer.

Jerry L
230208: Skicka info om SSDF Dykledare till Mattias B för hemsidan.

15. Övrigt
- Inför årsmöte:

- Föreningstjänst i konkurs. Göran löser själv revisionen.
- Inbjudan, Dagordning klara
- Verksamhetsberättelse. Saknar info från:

Ekonomi (Markus)
Fridykning (Jesper)
Kompressorboden (Mattias P)

- Verksamhetsplan är OK. Saknar:
Ekonomisk pan (Markus)

- Valberedningens är igång. Förslag blir klart en vecka innan årsmöte.
- Årsredovisning ej klar. Blir klart en vecka innan årsmöte.
- Hållpunkter:

Årsmöte 22/3
Kallelse, senast 15/2
Handlingar klara: 15/3

16. Nästa möte
- Konstituerande mötet efter årsmötet den 22/3.

17. Avslutande av mötet
- Ordförande avslutade dagens möte.

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

……………………………………….



Jerry Lilja
Justerare


