
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE SSDK KARLSHAMN 

 

Datum: 210120 

Plats: Digitalt 

Närvarande: Mattias B, Jerry L, Hebbe, Mattias P, Kalle, Markus, Joakim Nilsson och 

Anton Hall. 

  

1. Öppnande av mötet. 

-Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

2. Justeringsman. 

Kalle valdes till justeringsman. 

 

3. Åtgärdspunkter 

Jerry 

201125: Ta fram utbildningsplan för 2021 med målsättning på 10 nya dykare. 

210120: Ta fram stolpar till verksamhetsberättelse. 

Kalle 

210120: Lägg upp dykplanering i aktivitetskalender. 

210120: Ta fram prioriterad lista på vad som måste göras på båten. 

210120: Planera fixardag, bjuda in med korvgrillning. 

210120: Ta fram checklista för hantering av Moby Dick. 

Anton 

210120: Kontrollera intresse för fridykningsinstruktörer. 

Markus 

210120: Följ upp adressändring. 

210120: Samkör registret för taggar med medlemsregistret, vilka taggas ska stängas 

av? 

210120: Kontakta revisorer förbered årsredovisning. 

Joakim 

210120: Pratar ihop sig med Anton om gemensam fysträning. 

Mattias B 

210120: Kolla med Niklas och Janne om vi kan dra igång en studiecirkel på UV-foto. 

210120: Informationsutskick med inbjudan årsmöte, information om 

Redaktionsgrupp, Resultat enkät, Dykplanering, Badplatsrensning. 

210120: Kontakta valberedningen, såkerställ att de tar fram ett förslag på styrelse. 

210120: Planera årets badplatsrensningar och ta fram protokoll. 

210120: Köra hemsidan över SSL? 

Mattias P 

210120: Lämna in samtliga reggar på service 

210120: Komplettera så att vi har 4st uppsättningar viktbälten med vikter. 

210120: Byta båda däcken till Svartens båtvagn 



 

4. Inkomna skrivelser 

Inga, Markus kollar adressändring. 

 

5. Utgående skrivelser 

Inga 

 

6. Ekonomi 

-Ekonomin i klubben är god. 

-Nu är vi uppe i 64 medlemmar som betalat vilket är bra så här tidigt på året. 

 

7. Dykning 

-Resultaten av enkäten utvärderades. 

 

-Dykplanering diskuterades. Kalle och Mats ansvarar för det. 

 

 

8. UV-rugby 

-Allt ligger på is. 

-Beslut togs att köpa in lite material. 

-Diskussion kring hur man i hela klubben kunde köra gemensam fysträning. 

 

9. Fridykning 

-Ligger på is tills bassängtiderna är tillbaks. 

 

10. Utbildning 

-Invänta våra bassängtider. 

-Is-dykarutbildning är igång för 4st. 

-Ev dra igång en Nitroxutbildning. 

-Ev dra igång en studiecirkel på UV-foto. 

 

11. Kompressorboden 

-Rensa och se över vilka som har taggar och ej skall ha. 

-Samtliga reggar lämnas in på service 

-Komplettera så att vi har 4st uppsättningar viktbälten med vikter. 

 

 

 

 

 



 

12. Båtarna 

-Batteriladdare behöver köpas in. 

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

-Byta båda däcken till Svartens båtvagn. 

 

13. Hemsida 

-Uppdateringar är gjorda 

 

14. Trivsel 

-Ligger nere för tillfället. 

 

15. Övrigt 

-Mattias B gick igenom regelverk för uthyrning. 

-Årsmöte gicks igenom och planeras att göras digitalt 24 mars. 

-Redaktionsgrupp, ny förbundstidning diskuterades. 

-Informationsutskick kommer att göras. 

-Planera årets badplatsrensningar och ta fram ett protokoll. 

-Stärnö diskuterades. Hebbe informerade. 

 

16. Nästa möte 

24/2-21 kl18.00 

 

17. Avslutande av mötet 

Ordförande avslutade dagens möte. 

 

 

 

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

Mattias B Jerry L 

Ordförande Sekreterare  

 

 

………………………………………. 

Karl Melin 

Justerare 


