
REFERATPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SSDK KARLSHAMN 

 

Datum: 200226 

Plats: Klubblokalen 

Närvarande: Mikael B, Jerry L, Birgitta, Markus, Mattias P, Kalle, Mattias B, Hebbe, Joel 

  

1. Öppnande av mötet. 

-Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

2. Justeringsman. 

-Mattias P valdes till justeringsman 

 

3. Föregående mötesprotokoll. 

-Godkändes och lades till handlingarna. 

 

4. Inkomna skrivelser. 

-Valberedningens förslag. 

 

5. Utgående skrivelser. 

-Inga 

  

6. Rapporter 

- Inga 

 

7. Ekonomi 

-Ekonomin är god 

-Christer tar fram en intäkts/kostnadsbudget för 2020. Nästa styrelsemöte avsätta tid 

för det att göra det. 

-Kostnaderna behöver minska.  

-Klippkortförslag ska presenteras för medlemmarna. 

 

8. Dykning 

-Stenbrottet pratades om hur reglerna skall vara. Tanken i första hand med stenbrottet 

var för utbildning och garanterat klubbdyk vid dåligt väder. Beslut fattades att dyk 

som görs i stenbrottet skall det vara utbildad divemaster och/eller dykledare 

närvarande. 

-Preliminär dykplan presenteras på årsmötet med utrymme för synpunkter och idéer. 

Lägger till en övrig flik för andra aktiviteter. 

 

 



9. UV-Rugby 

-Nårvaron är bra på träningarna. 

-Joakim var med och spelade VM. 

-Marknadsföringen ska bli bättre om UV-verksamheten. 

 

10. Utbildning 

-Prova-på har varit mycket lyckat. 

- Mattias P, Jerry L & Kalle har utsetts till instruktörer för att utbilda i klubbens regi.  

 

11. Kompressorboden. 

-Nästa service är i mars 2020 

 

12. Båtarna 

-Moby Dick. Motorservice behöver göras, ekolod & plotter skall installeras. 

Toalett är ordnad. Elcentral är tillfälligt borta. Max ca 5 000kr totalt. 

-BrumBrum är på land, den läcker vid hjärtstocken och behöver lagas. Mattias P kollar 

upp vad det skulle kosta att laga. 

-Kalle kollar upp ankarspel till Moby Dick. 

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

våren. Informera medlemmar om övningskörning. Under maj månad. Jan-Erik 

återkommer. 

-Motor till svarten behöver servas. 

-Frågan om hur många båtar klubben ska äga tas upp under nästa årsmöte. Tydligare 

information över kostnad för reparation av Brum ska då finnas. 

  

13. Hemsidan//FB 

-Allt ok  

-Marknadsför instruktörer på hemsidan. 

 

 

14. Trivsel 

-Årsmötet + utgång köpmannagården 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Övrigt 

-Båtmässan 14-16 aug pratades om. Janne kollar med Marinkompaniet 

-Strandrensning pratades om. 

-Sätta upp en namnlista i kompressorboden. 

-Jan-Eriks regelförslag tas upp på nästa ordinarie styrelsemöte. 

 

16. Nästa möte: 

Tidpunkt 25/3-20 kl19.00 i klubblokalen. 

 

17. Avslutande av mötet 

Ordförande avslutade dagens möte. 

 

 

Justeras:  

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

Mikael B Jerry L 

Ordförande Sekreterare  

………………………………………. 

Mattias P 


