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Protokoll DK Juniordykarna 

Datum: 13 september 2016 
Tid: 18.30 - 21.00  
Plats: hos Simon på Odds väg 11 Jonsered 

Närvarande: Simon Petterson, Stig Matsson, Gabriel Manne, Roger 
Olausson, Piero Giobbi(lämnar efter § 4), Oskar Strand och Peter Johnsen 

Dagordning: 

1. Val av justerare 

Gabriel 

2. Godkännande av dagordning 

Ja 

3. Fridykarkommunen 

Vi bjuder in Fridykarkommunen till ett möte med styrelsen för att diskutera 
hur vi kan samarbeta.  

4. Tävlingsorganisation 

Höstapneiaden. 
Eftersom det inte finns pengar avsatt för nationella tävlingar i FKs budget 
uppfattar vi osäkerhet kring möjlighet till bidrag. Av denna anledning väljer 
vi att flytta tävlingen till nästa års budget. Piero kontaktar Valhallabadet 
angående avbokning av pooltid för tävling i höst och undersöker 
möjligheten att boka nästa år. 

Pool-SM 2017. 



Ansökan om SM-veckan är inskickad av SSDF. JD har accepterat att 
arrangera SM oavsett om det blir v. 27 i Borås eller under våren på 
Valhallabadet i Göteborg.  

Vi behöver skapa ett kärnteam för SM och sedan lägga ut ansvar för olika 
funktioner som domargruppen, säkerhet, kansli, kringarrangemang 
(boende och middag), mediakontakter och sponsring. Vi diskuterade även 
idén att tillhandahålla ambassadörer för nya atleter. 

5. Träningarna; söndag, onsdag och torsdag. 

Beredning av plats för Öckerödorarna. Deras bassäng behöver byggas om 
och vi har fått en fråga om vi kan bereda plats. Vi kan erbjuda plats för 8 
barn och två instruktörer per träning. 

Ska vi ansöka om en tredje timme på Lundby? Simon undersöker om det är 
möjligt att boka bassängen.  

6. Medlemsfrågor 

Elektronisk rapportering av närvaro till kommunen: Valdemar och Oskar eller 
Johan går på möte med kommunen 27 oktober. Valdemar föreslår att vi 
tittar på ett nytt system: My Club. 

Lunbybadet stänger 1 maj och öppnar åter i september.  

7. Ekonomi 

Lägerbidrag: Vi ska söka pengar via idrottslyftet. 

Mentorsbidrag: Oskar söker. 

Ny prismodell på Valhalla: Oskar bokar möte med Pierre på Valhalla 
snarast.  

Bidrag: till VM-deltagare: bordläggs. 

8. Workshops 

Bordläggs 

9. Materiel 



Gummibåten: bordläggs 

10.Läger 

Ungdomslägret: Lägret var mycket lyckat, ungdomarna trivdes och det 
kommer att ge en god grund för vinterns träning i ungdomsgruppen.  

Smögenlägret: Vi var över 40 medlemmar och det var också väldigt lyckat. 
Vi hade en god balans mellan nya och erfarna medlemmar. God mat och 
lyckade dyk. Försöket med ett förläger för mer erfarna medlemmar på 
fredagen föll väl ut och vi ska utöka detta till nästa år.  

Makrillviken vandrarhem bokas även nästa år. Denna gång första helgen i 
september. 

11.Jämställdhet 

Vi har förbättrat könsfördelningen bland klubbens instruktörer. Aktiva 
instruktörer består denna termin av knappt 50% kvinnor. 

12.Hemsida 

Gabriel kommer att presentera ett förslag på nyheter på hemsidan för 
styrelsen.  

13.Arbetsgrupper 

Lägergruppen: Se §10.  

Utbildning: Sofia Dahlgren bokar lokal. 

Säkerhet: Inget att rapportera 

Tävling: Se §4. 

14.Viktiga datum 

Halsviktsworkshop: 25 september på Lunbybadets konferensrum. 65 kr kg för 
bly + självkostnadspris för slang, buntband och spännen. 
FRIKS: 12-13 november. 
Teoriutbildning: 19 november på Lunbybadets konferensrum. 



15.Övriga frågor 

16.Nästa möte 

13 oktober kl 18.30 på Olof Wijksgatan 6. 


