
REFERATPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SSDK KARLSHAMN 

 

Datum: 210224 

Plats: Digitalt 

Närvarande: Mattias B, Jerry L, 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. Åtgärdspunkter 

Jerry 

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

210224: Jerry skickar material för utbildning 2021 till hemsidan till Mattias B 

Kalle 

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. 

210224: Ta fram prisuppgift för 4 viktbälten: 2kgx4. 

Anton 

210120: Kontrollera intresse för fridykningsinstruktörer. 

Markus 

210224: Ekonomisk plan för 2021. Bifogas årsmöteshandlingar. 

Mattias B 

210120: Planera årets badplatsrensningar och ta fram protokoll. 

210224: Färdigställ årsmöteshandlingar och lägg upp på hemsidan, samt 

informationsutskick till medlemmar med förhållningsregler på mötet. 

210224: Verksamhetsplan för 2021. Bifogas årsmöteshandlingar. 

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, uppdatera uppgifter på kommunens enligt kommunens mail 

 

 

 

 



5. Utgående skrivelser 

Inga 

 

6. Ekonomi 

-Ekonomin i klubben är god. 

-Nu är vi uppe i 82 medlemmar som betalat vilket är bra så här tidigt på året. 

-Budget 2021 tas fram 

 

7. Dykning 

-Dyks ganska mycket. 

 

-Har blivit mycket isdyk. 

 

 

8. UV-rugby 

-Ingen närvarande 

 

9. Fridykning 

-Ligger på is tills bassängtiderna är tillbaks. 

 

10. Utbildning 

Jerry tar fram utbildningstillfällen för grundkurs 

 

11. Kompressorboden 

-Beslut togs att köpa in en inspektionskamera 

-6/4 servas kompressorn och byte av slang 

 

12. Båtarna 

-Inget 

 

13. Hemsida 

-Uppdateringar är gjorda 

 

14. Trivsel 

-Ligger nere för tillfället. 

 

 

 

 

 



15. Övrigt 

-Årsmöteshandlingar gicks igenom. 

-Hantering av sponsorer diskuterades. 

-Verksamhetsplan för 2021 diskuterades 

 

 

16. Nästa möte 

24/3-21 kl20.00 

 

17. Avslutande av mötet 

Ordförande avslutade dagens möte. 

 

 

 

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

Mattias B Jerry L 

Ordförande Sekreterare  

 

 

………………………………………. 

Markus F 

Justerare 


