
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE SSDK KARLSHAMN 

 

Datum: 201125 

Plats: Digitalt 

Närvarande: Mattias B, Jerry L, Hebbe, Mattias P, Kalle, Markus och Anton Hall 

  

1. Öppnande av mötet. 

-Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

2. Justeringsman. 

-Markus valdes till justeringsman. 

 

3. Inkomna skrivelser 

Inga, Markus kollar adressändring. 

 

4. Utgående skrivelser 

Inga 

 

5. Ekonomi 

-Ekonomin i klubben är god. 

-Nu är vi uppe i 91 medlemmar. 

 

 

6. Dykning 

-Divers Night 7/11 genomfördes och blev väldigt lyckad. Tack för det Mattias P och 

Hebbe. 

 

-Aktivitet kring snorklingsleden skall bibehållas. 

 

-Nästa års dykplanering diskuterades. Kalle och Mats ansvarar för det. 

 

-Mattias B har tagit fram en enkät som kommer att skickas runt. 

 

-Nyårsdyk i klubbregi ställs in på grund av Corona och de nya restriktionerna. 

 

-Bli bättre på att marknadsföra olika dykresor och dykaktiviteter. Använda FB som 

evenemang och kanske bjuda in medlemmar. Så att planeringen inte ligger dolt på 

hemsidan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. UV-rugby 

Inget 

 

8. Fridykning 

-Har börjat riktigt bra med bra närvaro som mest 11st närvaro.  

-Lägga in fridykning i dykplanering under sommaren. 

-Köra Prova-På för fridykning samtidigt som aparatdykningen. 

-Anton ser över möjligheter att få fler instruktörer. 

-Ta fram en egen flik för fridykningen på hemsidan. 

 

9. Utbildning 

-Datum för prova-på beslutades och marknadsförs. 

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

 

10. Kompressorboden 

-Filter behöver köpas in. 

-Syresensor har ej kommit ännu. 

-Nitroxanalysator fungerar ej. 

 

11. Båtarna 

-Svarten är på land. Diskussion om var båten/motorn kan placeras. Samt årlig service 

och konservering. 

-Ta fram checklista för Moby Dick för start och stop. 

-Ta fram utbildningsplan för båtförare till Moby Dick. 

 

12. Hemsida 

-Inget 

 

13. Trivsel 

-Ligger nere för tillfället. 

 

14. Övrigt 

-Ta fram en kalender för klubbens samtliga aktiviteter. 

-Mattias B kollar igenom regelverk för uthyrning. 

 

 



 

 

15. Nästa möte 

20/1-21 kl18.00 

 

16. Avslutande av mötet 

Ordförande avslutade dagens möte. 

 

 

 

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

Mattias B Jerry L 

Ordförande Sekreterare  

 

 

………………………………………. 

Markus F 

Justerare 


