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Kallelse DK Juniordykarna 

Datum: 23 maj 2017 
Tid: 18.30 - 21.00  
Plats: Svanebäcksgatan 35c 

Närvarande: Simon, Peter, Roger, Per, Oskar, Ansi, Johan, Gabriel. 

Dagordning: 

1. Val av justerare 

Per Olsson 

2. Godkännande av dagordning 

Godkännes 

3. Träningarna; söndag, onsdag och torsdag. 

• Hur funkar Angeredstiderna? 
Deltagandet ligger på 5-6 personer. För dessa fungerar träningen bra. Vi 
hyr fem banor banor och hyran ligger på ca 350 kronor. Fyra söndagar 
kvar.  

• Valhallaträningen slutar den 22 Juni. 
• Vi försöker dra igång Valhallaträningen tidigare nästa termin.  
• Sommartränings drar igång första juli. 

Inför Valhallamöte (31/5-17): 
• Kan vi hyra barnpoolen från 19.30 till 20.30? 
• Vi undersöker om vi kan byta bort vår fredagsträning mot Aqua Wellness 

måndagsträning. Vi vill ha två banor. 



4. Medlemsfrågor 

• Inbjudan nya medlemmar. 
Vi kan ta in ca 30 st till Lundby och 8-10 st till Valhallakursen. Hur många vi 
tar in till Valhalla beror på hur många som ska gå kursen igen. Simon 
mailar tidigare kursdeltagare. De som tidigare gått kursen betalar som 
ordinarie medlemmar. Nya medlemmar betalar kursavgift. 
Betalningsutskick till nya medlemmar sker samtidigt som för befintliga 
medlemmar. 

Kursintro för Valhalla är den 10/9. Valhallakursen startar 13/9. 

5. Ekonomi 

• Betalningsutskick inför höstterminen. 
Utskick till befintliga medlemmar sker senast 30e Juni. Oskar skickar ut detta. 
Vi kollar på när senast betalning är. Förslagsvis 30 Juni för befintliga 
medlemmar.  

6. Materiel 

• Vad sker med lånat material från Lundby? - Vi pratar med Stig om detta.   
• 9 nya barndräkter är beställda för 2 veckor sedan. Betalningen är gjord. 

7.  Likabehandling 

• Hur ser likabehandlingen ut på SM?  
Just nu är det 13 män och 5 kvinnor i SM organisationen. Alla är välkomna 
och vi behöver alla som vill vara med. Vi har likabehandling i åtanke under 
SM. 

• Vi måste jobba för att få en bättre könsfördelning i styrelsen och i klubben. 

8.  SSDF 

9. SM 

Anmälan: 
32 atleter anmälda. 
50% intresserade av transport. 
66% intresserade av buffé. 



Funktionärer: 
• Vi har: 9 säkerhetsfridykare, 6 ”alltiallo”, troligtvis 4 filmare. 
• Karin Fogelberg och Gabriel Manne jobbar som nybörjarcoach.  
• Vi tillfrågar Lillith och Vilma om de vill hjälpa till under tävlingarna.   

SM buffén, hotell och transport: 

• Vi bjuder in funktionärer till att vara med på buffén. 
• Middagen kostar 100 kronor för Juniordykarnas funktionärer.  
• Vi söker bidrag för SM som en kurs i tävlingsorganisation. Pengarna går 
framför allt till middagen då det är största utgift. 

• Om vi inte får bidrag från idrottslyftet står Juniordykarna för de övriga 
kostnaderna till våra funktionärsmedlemmar. 

• Vi utreder SISU bidrag och hur vi gör med externa medlemmar. Kontakta 
Kristian Peders för vägledning.  

• Funktionärsanmälan ska ut på hemsidan snart. I formuläret ska info om 
middag, transport, hotell, vilka dagar man är med samt om man är 
intresserad av samåkning vara med. 

• Klubbar kan söka idrottslyftspengar för middagen. Vi betalar och fakturerar 
berörd klubb. 

• Anmälan ska vara bindande 
• Vi kollar mer på transportresor till och från arena. För funktionärer söker vi   
idrottslyftspengar.  

• Vi ser som vi kan söka idrottslyft till boende för funktionärer som behöver 
detta och till ungdomar som hjälper till.   

Sponsorer: 
• Peter sköter detta.  

Övrigt: 
• JD håller i småtävlingar som repetition inför SM. 
• T-shirt och Roll-up från SM-veckan ska in till leverantör senast 9e Juni. Vi 
satsar på funktionströjorna.  

10.Hemsida 

• Gabriel förtydligar hur kommunikationen går ut på internet.  



11.Kurser och utbildningar 

• Förfrågan att köpa in AIDA2/3* från fridykarkommunen 
Vi kan söka idrottslyftspengar för Juniordykarnas deltagare. Deltagare 
måste skicka in kvitton. Vi undersöker om vi kan köpa in en kurs andra 
helgen i september. Kursen kostar 1600kr för Juniordykarna om man 
anordnar lokaler för teori samt simhall för praktiskt utbildning.  

• Ulf och Mads kurs (21-21 oktober) 
Ulf och Mads håller i en kurs i Örebro i oktober. Kursen kostar 1400 kronor per 
person och den totala kostande när man lägger på resa och boende m.m 
blir ca 3000kr per person. Då vi kan söka bidrag och att kursen gynnar 
klubben står Juniordykarna för hela kostnaden. Vi försöker skicka upp 8 till 
10 deltagare och räknar på att den totala kostnaden för Juniordykarna blir 
16 000 kronor. Pengarna kommer från mentorsbidraget. Sista 
anmälningsdatum till kursen är 15 Juni. Sista anmälningsdatum till JD är 14e 
Juni. 

• Gozo. (11-19 november) 
Vi har fått beviljat idrottslyftspengar. Vi får 6500 kronor från idrottslyftet och 
deltagarna själva står för 5850 kronor. Vi använder mentorspengar och kan 
alltså ge en subvention på 2000 kronor för 3 aktiva instruktörer. Vi skickar in 
ansökan till SSDF för dessa 3 instruktörer. Självkostnadspriset blir alltså 3850 
kronor för dessa instruktörer. 

12.  Arbetsgrupper 
Lägergruppen: Smögen är fullt och vi tar in extrapersoner som ej sover över 
men är med och dyker.  

Utbildning: Sofia håller gärna utbildning men vill ha hjälp med att rodda. Vi 
kollar med Annika i första hand.  

Säkerhet:  

Tävling: 

13.  Viktiga datum 

22/6 - Valhallaträningen slutar. 
30/6 - 2/7 - SM 
10/9  - Lundbybadets söndagsträning startar igen. 
10/9 - intro Valhalla. 
13/9 - Valhallakursen startar. 
24/9 - intro 1 till Lundby. 
19/8 - 20/8 Instruktörsträff 



14.  Övriga frågor 

• Mentorsbidrag 
• Ungdomsläger med Vått69. Vi backar från läger med dem. Däremot vill vi 

behålla en bra kontakt med Vått69. 

• Vi ser var vi ska hålla instruktörskursen 19- 20 Augusti. Lysekil, Dyk-Leif eller i 
Vått69s lokaler är alternativ. Framför dessa försöker vi få plats på 
Folkhögskolan i Grebbestad. Vi söker kommunalt bidrag för detta. VI kan få 
400 kronor per person och max totalt 5000 kronor.  

15.  Nästa möte 

Torsdagen den 21 September 2017 klockan 18.30 på Vasagatan 16.  

…………………………………….  ……………………………………. 

Simon Pettersson   Gabriel Manne 
Ordförande   Sekreterare 

……………………………………. 

Justerare


