
REFERATPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SSDK KARLSHAMN 

 

Datum: 211006 

Plats: Klubbstugan 

Närvarande: Mattias B, Jerry och Markus. 

  

1. Öppnande av mötet. 

-Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

2. Justeringsman. 

Markus valdes till justeringsman. 

 

3. Åtgärdspunkter 

Kalle 

210811: Planera fixardag Moby, en med det akuta inför vintern och en dag till våren. 

210811: Kontakta firman som fixade cylindrarna till styrningen på Moby och de dom kolla på 

det, då den ena läcker. 

 Anton 

210120: Kontrollera intresse för fridykningsinstruktörer. 

210811: Hur är våra grejor inlåsta på Vägga? Vem har tillgång? 

 Markus 

210811: Kolla igenom vad som behöver göras på Moby, höst respektive vår. Involvera 

båtgruppen. 

 Jerry 

211006: Planera in SSDK-dag i badet med prova på för apparatdyk, fridyk och UV-Rugby 

 Mattias B 

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

Saknar information från RAID. 

211006: Skapa mailalias för båtgruppen. 

211006: Uppdatera regelverk för at förtydliga hur utbuldningsgruppen ska samverka. 

211006: Videodokumentera stenarna på snorkelleden åt kommunen. 

 

 



4. Inkomna skrivelser 

Inga 

 

5. Utgående skrivelser 

Inga 

 

6. Ekonomi 

-Ekonomin i klubben är god. 

-Badplatsrensningarna ej fakturerade ännu. 

-Ingen ersättning ännu från Städa havet. 

-Nu är vi uppe i 102 medlemmar. 

-Beslut togs att medlemsavgifter efter 1:a september blir rabatterad med 400kr för att 

täcka klubbens utgifter. Proposition kommer att lämnas till årsmötet. 

 

7. Dykning 

-Klubbdyksplanering är uppdaterad. 

 

-Nyårsdyket blir i Svanevik. 

 

-Divers Night blir 6/11.  

 

 

8. UV-rugby 

-Joakim uttagen till SM med Uddevalla och det blev silver. 

 

9. Fridykning 

-Ny FB-grupp skapad. 

-Fler instruktörer behövs. 

-Utrustningen ligger på Väggabadet. 

 

10. Utbildning 

-Ev ytterligare ny instruktör klar. 

-Planer på Dykledareutbildning, Nitroxutbildning och isdykutbildning finns. 

-Planera in SSDK-dag / Öppet hus 

 

11. Kompressorboden 

-Göra en bänk som är anpassad för dubbeltolvor. 

-Mattias P kollar med Dan gällande taggarna. 

 

12. Båtarna 



-Upptagning Svarten efter 12/10. 

-Fixardag diskuterades när den skall vara. Plastning av en spricka på Moby behöver 

göras. Samt styrcylindern behöver åtgärdas. 

-Länspump till Svarten är fixad. 

 

13. Hemsida 

-Fungerar bra.  

 

14. Trivsel 

-Medlemsmötet var mycket bra. 

 

15. Övrigt 

-Snorkelleden är klar. Videodokumentering behövs. 

 

 

16. Nästa möte 

12/1-22 kl18.00 

 

17. Avslutande av mötet 

Ordförande avslutade dagens möte. 

 

 

 

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

Mattias B Jerry L 

Ordförande Sekreterare  

 

 

………………………………………. 

Markus F 

Justerare 


