
REFERATPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SSDK KARLSHAMN 

 

Datum: 210505 

Plats: Digitalt 

Närvarande: Mattias B, Jerry, Mattias P, Kalle, Markus, Joakim och Anton. 

  

1. Öppnande av mötet. 

-Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

2. Justeringsman. 

Markus valdes till justeringsman. 

 

3. Åtgärdspunkter 

Kalle 

210120: Planera fixardag Moby, bjuda in med korvgrillning. 

210505: Uppdatera aktivitetskalender med kommande dyk. 

Anton 

210120: Kontrollera intresse för fridykningsinstruktörer. 

210505: Eventuellt planera en uteaktivitet i ex. Kollevik med Fridykning under 

sommaren. 

Markus 

210505: Skriver ihop förslag på reviderat utbildningsavtal. 

Mattias B 

210505: Lägger upp priser för alla kurser på hemsidan, instruktörerna skickar till 

Mattias. 

210505: Gör några sista justeringar i det uppdaterade regelverket och lägger skickar ut 

till styrelsen för en sista översyn. 

210505: Kontakta Hanö Dyk-Charter angående samarbete. 

Mattias P 

210505: Ringer Dan för att kolla hur vi avregistrerar gamla taggar. 

4. Inkomna skrivelser 

Inga, restriktioner gällande Covid -19 från kommunen. 

 

5. Utgående skrivelser 

Inga 

 

 

 

 

 



6. Ekonomi 

-Ekonomin i klubben är god. 

-Nu är vi uppe i 89 medlemmar. 

-Varav ca 10st UV-Rugby 

-Varav ca 6st på fridykning 

 

7. Dykning 

-Dykning har kommit igång 

 

-Klubbdykning pågår. 

 

 

8. UV-rugby 

-Avvaktar utfallet av Corona. 

 

9. Fridykning 

-Planer på att ha lite utomhusaktiviteter. 

-Ta fram separat datum för fridykning som klubbdyk. 

 

10. Utbildning 

-Någon form av studiecirkel inom UV kommer att genomföras i höst. 

-Uppdatering av samarbetsavtal och instruktörsavtal görs. 

 

11. Kompressorboden 

-Kompressorn är servad och byte av slang är gjord. 

-Göra en bänk som är anpassad för dubbeltolvor. 

-Beslut togs att köpa in en booster. 

-Helium diskuterades och beslut togs att avvakta. 

-Mattias P kollar med Dan gällande taggarna. 

 

12. Båtarna 

-Beslut togs att ha en båtsektion. Bestående av Kalle, Markus och Mats V, 

sammankallande är Kalle. 

-Medlem önskade hyra Svarten för yrkesjobb, beslut togs att hyra ut den. 

-Svarten sjösätts i helgen. 

 

 

 

 



13. Hemsida 

-Fungerar bra. 

 

14. Trivsel 

-Ligger lågt. 

 

15. Övrigt 

-Regelverket är uppdaterat. 

-Samarbete med Hanö Dyk- & RIB-charter bollades, vi inväntar förslag från dem. 

-Mattias B berättade lite om DykNet. 

 

16. Nästa möte 

11/8-21 kl18.00 

 

17. Avslutande av mötet 

Ordförande avslutade dagens möte. 

 

 

 

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

Mattias B Jerry L 

Ordförande Sekreterare  

 

 

………………………………………. 

Markus F 

Justerare 


