
REFERATPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SSDK KARLSHAMN 

 

Datum: 191010 

Plats: Klubblokalen 

Närvarande: Mikael B, Jerry L, Markus, Birgitta, Mattias P, Kalle (Hebbe en liten stund) 

  

1. Öppnande av mötet. 

-Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

2. Justeringsman. 

-Markus valdes till justeringsman 

 

3. Föregående mötesprotokoll. 

-Godkändes och lades till handlingarna. 

 

4. Inkomna skrivelser. 

-Från förbundet om att rösta på någon. 

 

5. Utgående skrivelser. 

-Jerry L har skickat info till SSDF om klubbens utbildningsplan för 2020 

-Stadgar gicks igenom och ska uppdateras vidare. 

  

6. Rapporter 

- En rådgivning har gjorts och vi fått lite pengar för det samt röstning gjordes för 

Sparbanken. 

 

7. Ekonomi 

-Ekonomin är god.  

-Christer tar fram en intäkts/kostnadsbudget för 2020. 

 

8. Dykning 

-Divers Night gicks igenom. Samma upplägg som innan. 

-Det har dykts mycket. 

 

9. UV-Rugby 

-Inget, saknar info från sektionen. 

 

 

 



10. Utbildning 

-Tre-stjärnig är genomförd 

-Annonsera och marknadsföra prova-på-dyk under januari månad gicks igenom. 

 

11. Kompressorboden. 

-Strångert undrar om vi skall göra en service. Mattias P undersöker timmarna. 

-44st taggar utbytta. 

-Uppdatera beskrivningen av hur kompressorn används behövs göras. 

 

12. Båtarna 

-Svartens trailer görs om till triangelsläp/båtvagn 

-Ta upp frågan om klubbens samtliga båtar på medlemsmötet. 

-Kalle kollar upp Navigator + Ekolod till MobyDick. Båten måste tas upp för 

montering. Kalle håller även på att kolla upp ankarspel. 

-Båtförare till Mobydick. Utbilda fler båtförare. En utbildning på hösten och en på 

våren. 

-Kolla även upp försäkringspremien på båtarna om vi kan få det lägre om man har 

förarbevis. 

  

13. Hemsidan//FB 

-Allt ok 

 

14. Trivsel 

-Medlemsmöte 25/10 kl18.00 i Klubbstugan. Klubben bjuder på kaffe, Det bokat på 

Köpmannagården kl20.00. 

 

15. Övrigt 

 -Medlemsavgifterna på hemsidan bör förtydligas. Mattias B & Markus tittar på det. 

 

16. Nästa möte: 

Tidpunkt 21/11-19 kl18.00 i klubblokalen. 

 

17. Avslutande av mötet 

Ordförande avslutade dagens möte. 

Justeras:  

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

Mikael B Jerry L 

Ordförande Sekreterare  

 

………………………………………. 

Mattias F 


