!
Protokoll DK Juniordykarna
Närvarande: Simon Pettersson, Stig Mattsson, Oskar Strand, Roger
Olausson, Gabriel Manne, Alma Wetterek, Andrea Olsson, Johan Lindqvist
och Peter Johnsen
Datum: 5 april 2016
Tid: 18.30 - 21.00
Plats: hos Stig Mattson
Gamla björlandavägen 21

Dagordning:
1. Val av justerare
Roger
2. Godkännande av dagordning
Ja
3. Träningarna; söndag, onsdag och torsdag.
Söndag: Instruktörer i grupper som tagit emot nya deltagare bör
uppdatera grupptillhörigheten i medlemsregistret.
Dykleken: fler barn nu, vilket är roligt. Nu är de ca 7-8 som dyker upp.
Barn nybörjare: Ingen rapport.
Barn forts/vuxna nybörjare: Fungerar bra.
Ungdomsgruppen: Gruppen börjar sätta sig, närvaron har varit lite
skiftande i och med loven.
Avancerad fridykning (Maret): Fungerar mycket bättre denna termin,
jämnare ålder och hög ambitionsnivå.
Bana 6: Timme ett är oftast fullt som vanligt.

Onsdag:
Timme ett i 25:an fungerar bra, lite avhopp i början av terminen.
50:an fungerar bra, lite trångt första halvtimmen innan vi får tre banor.
Torsdag:
Tre, fyra tränar regelbundet. Inför SM så har det dykt upp betydligt fler.
4. Medlemsfrågor
Simon och Peter ser över hur vi enkelt kan rapportera utbildningsnivåer på
våra medlemmar och vilka nivåer de skall ligga på. Detta arbete påbörjas
i maj.
5. Ekonomi
Inga händelser sedan årsmötet.
6. Materiel
Oskar och Stig får en budget på 5000 kr för att köpa fenor och snorklar.
Stig beställer 20 ex av Morges bok.
7. Mentorsbidrag
Oskar undersöker villkoren för mentorsbidrag.
8. Jämställdhet
Vi ändrar uppdraget från Jämställdhet till Likabehandling. Är någon i
styrelsen intresserad att ta på sig uppgiften att hålla i
likabehandlingsarbetet i klubben?
9. Hemsida
Gabriel tar över huvudansvaret för hemsidan med Peter och Johan som
backup.
10. Arbetsgrupper
Lägergruppen: Smögenlägret 27-28/8, vi börjar lördagen på Smögen dyk
och upplevelse från 9-14 och övernattar på Makrillviken.

Ungdomsläger på Hönö 5-6/6: Pris 300 kr för boende och alla måltider. Ev
samkör vi lägret med ett klubbdyk i Erstadsviken 6/6.
Utbildning: Nästa teorikurs i höst.
Säkerhet: Inga rapporter.
Tävling: JD lånar ut dykrigg, flotte, gummibåt och tävlingsutrustning till
Götaverken om de väljer att arrangera en djuptävling utanför Göteborg i
sommar.
Vi vi arrangera SM 2017? Det finns två alternativ 1. som vanligt på våren
och 2. under SM-veckan i Borås v. 27. Vi ställer oss positiva till båda
förslagen och väntar på en fråga från Fridykarkommittén.
11. Viktiga datum
Förbundsmöte 16-17/4 i Stockholm.
Ungdomsläger 5-6/6.
Klubbutfärd 6/6.
Sista söndagsträningsdag på Lundby 29/5.
12. Årsmötet
Simon åker upp till årsmötet.
13. Övriga frågor

14. Nästa möte
24 maj kl 18.30 hos Andrea Olsson på Klostergången 1.
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Simon Pettersson
Ordförande

Peter Johnsen
Sekreterare

…………………………………….

Roger Olausson
Justerare

