!
Protokoll DK Juniordykarna
Datum: 24 maj 2016
Tid: 18.30 - 21.00
Plats: hos Andrea
Klostergången 1
Närvarande: Simon Petterson, Roger Olausson, Stig Matsson, Andrea
Olsson, Gabriel Manne, Johan Lindqvist, Peter Johnsen och Oskar Strand.
Alma Wetterek anslöt från §5.

Dagordning:
1. Val av justerare
Gabriel
2. Godkännande av dagordning
Ja
3. Träningarna; söndag, onsdag och torsdag.
•
•
•

Söndag: Bra uppslutning för att vara i maj. Vi ser över hur många vi
tar in i nybörjare vuxna och fortsättning.
Onsdagar: Vi kan ta in fler vuxna med erfarenhet till timme ett i 25:an.
Torsdagar: Kommer troligtvis att bli tisdagar till hösten.

4. Medlemsfrågor
Uppdatering av grupper inför rapportering ssdf och nyintag: Instruktörer
lägger in nya deltagare i sin grupp i Valdemars databas.
5. Ekonomi

Mentorsbidrag: 100 kr/tim. En ledare kan ha två lärlingar. En lärling kan få 40
tim. Föreningen kan få max 32000 kr/år. Vi ansöker om mentorsbidrag inför
hösten.
Träningsavgift för hösten skall vara inbetald senast 30 juni.

6. Instruktörsträff
3 september, Roger kollar om det finns plats på Havskatten. Möte på
förmiddagen och dyk på eftermiddagen.
7. Tävlingsorganisation
Vi behöver ta fram en tävlingsorganisation för SM 2017 där vi gör
Höstapneiaden 2016 som genrep. Vi behöver en general,
säkerhetsansvarig, huvuddomare, sekretariat, kommunikatör och
sponsorsansvarig. Simon kontaktar presumtiv general och
säkerhetsansvarig. Stig tar på sig sekretariatet. Tävlingsgruppen får i
uppdrag att ta fram domare inklusive huvuddomare.

8. Materiel
Vi har beställt 12 par Cressi-fenor till barngruppen och 5 par fenor till
dykleken.
9. Läger
Ungdomslägret. Alma köper material till nackvikter. Andrea köper mat.
Simon tar bly och gummibåt. Peter tar med våg. Utprovning av dräkter görs
hos Stig 29/5 kl 15.
Smögenlägret: 36 anmälda. Oscar kontrollerar om det finns ytterligare
sängplatser på vandrarhemmet.
10. Jämställdhet
Gabriel tar på sig jämställdhetsuppdraget.
11. Hemsida
Gabriel arbetar med strukturen.

12. Arbetsgrupper
•

Smögenlägergruppen: se §6

•

Ungdomslägergruppen: se §6

•

Utbildning: februari och oktober är lämpliga tillfällen för
teoriutbildningarna.

•

Säkerhet: Säkerhetsgruppen diskuterar en revidering av våra
säkerhetsrutiner.

•

Tävling: se § 7

13. Viktiga datum
•
•
•
•
•

Ungdomsläger 5-6 juni
Klubbdyk 6 juni Ersdalsviken på Hönö
Smögen 27-28 augusti
Instruktörsträff 3 september
Start Lundby 4 september

14. Övriga frågor
•
•

Medlemsavgift för medlemmar i annan SSDF-förening sätt till 100 kr.
Uppdatering av IOFF. Vi behöver rapportera närvaro för
aktivitetsbidrag. Vi undersöker om vårt eget system kan användas.

15. Nästa möte
8 september på Olof Wijksgatan 6 kl 18.30 – 21.00
…………………………………….

…………………………………….

Simon Pettersson
Ordförande

Peter Johnsen
Sekreterare

…………………………………….
Gabriel Manne
Justerare

