
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE SSDK KARLSHAMN 

 

Datum: 200923 

Plats: Klubblokalen 

Närvarande: Mattias B, Jerry L, Hebbe, Mattias P, Kalle, Markus, Magnus Jönsson och 

Anton Hall 

  

1. Öppnande av mötet. 

-Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

2. Justeringsman. 

-Markus valdes till justeringsman. 

 

3. Inkomna skrivelser 

Inga 

 

4. Utgående skrivelser 

Inga 

 

5. Ekonomi 

-Ekonomin i klubben är god. 

-Markus kollar om Badplatspengar kommit in. 

-Föreningens företrädare hos banken är nu kassör och ordförande. 

-Mattias P rapporterar in för städa havet så de pengarna kommer in. 

-Nu är vi uppe i 90 medlemmar. 

 

6. Dykning 

-Vi syns mycket och det är mycket aktiviteter. 

 

-Diskussion fördes på hur vi kan utveckla samarbetet med fler klubbar. Då detta har 

gett oss en del nya medlemmar. 

 

-Divers Night 7/11 kl20.20 Mattias P och Hebbe ansvarar. Kör på Åvin med 

tillhörande soppa. 

 

-Hebbe ansvarar för att dra ner bojarna på snorklingsleden. 

 

 

7. UV-rugby 

Inget 

 

 



 

 

8. Utbildning 

-Det har varit ett aktivt utbildande, det har blivit 4st en-stjärniga och 6st open water. 

Vidare har det genomförts utbildning inom: Vrak1, Nitrox, Isdyk och Dykledare. 

-Ta fram datum för prova-på. 

-Ta fram utbildningsplan för 2021 med målsättning på 10-15 nya dykare. 

-Ta fram utbildningsplan för båtförare till Moby Dick 

 

9. Kompressorboden 

-Filter är bytt, fler filter behöver köpas in. 

-Adpater till Dekoflasker är inköpt. 

-Adapter RB inköps. 

-Sorteringslåda köps in för att få ordning. 

-Syresensor har ej kommit ännu. 

-Syrgas är inköpt 

 

10. Båtarna 

-Allt ok 

-Kollar upp antalet flytvästar. 

 

11. Hemsida 

-Uppdatera bokningssidan 

 

12. Trivsel 

-Diskussion om att ha ngn aktivitet, Hebbe kollar på lite olika förslag. 

 

13. Fridykning 

-Anton och Magnus presenterade sig själva. 

-Beslut togs att dra igång fridykning så snart som möjligt på lördagar. Anton tar     

ansvaret för fridykargruppen. 

-Börja med att dra igång grupp för 15 år och uppåt. 

-Ta fram en plan för utbildning av fler fridykarinstruktörer. 

-Uppdatera hemsidan och FB med fridykning 

 

 

 

 



 

 

 

14. Övrigt 

-Beslut att köpa in lite mössor och kepsar. För välkomstpaket och liten klubbshop. 

Mattias B undersöker. 

-Även kolla upp och uppdatera broschyrer. 

-Beslut togs att är man med på städa havet så erbjuds dykare ett fritt luftkort för 

kommande år. 

 

15. Nästa möte 

25/11-20 kl18.00 

 

16. Avslutande av mötet 

Ordförande avslutade dagens möte. 

 

 

 

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

Mattias B Jerry L 

Ordförande Sekreterare  

 

 

………………………………………. 

Markus F 

Justerare 


