Styrelsemöte DK Juniordykarna
Datum: 28 april 2015
Tid: 18.30 - 21.00
Plats: Olof Wijksgatan 6
Närvarande: Alma Wetterek, Johan Lindqvist, Simon, Pettersson Nils
Manne, Piero Giobbi, Roger Olausson och Peter Johnsen
Dagordning:
1. Val av justerare
Alma Wetterek
2. Godkännande av dagordning
Ja
3. Träningarna; söndag, onsdag och torsdag.
Söndagar: Generellt lite folk i bassängen
Vi återkommer med datum för djuptema på söndagar
Onsdagar: Valhalla 19:30
Vi kan ta emot fler tränande. Prata med medlemmar i tävlingsgruppen
och Marets grupp.
Torsdagar: Lundby 19-20
Vi kan ta emot fler tränande.
4. Medlemsfrågor
Vi behöver certifiera våra medlemmar och dela in alla i träningsgrupper. Vi
tar med listor till Lundby och Valhalla för ifyllnad.
Sista datum för inbetalning av träningsavgift
Inbetalningskort skickas till medlemmarna.
5. Ekonomi
Inget att rapportera

för

hösten

30

juni.

6. Materiel
Vi behöver nytt hyllsystem för våra fenor på Lundby.
7. Jämställdhet
Vi undersöker möjligheten att dra igång ”tjejgruppen” till hösten.
8. Hemsida
Skicka gärna in tips på dykplatser till Peter
9. Arbetsgrupper
Lägergruppen: Oskar skall skapa en fb-grupp för lägerverksamheten.
Utbildning: Vi hade instruktörsutbildning 11 april. Två workshops: tävlingsregler
med Felix Adolfsson och tryckutjämning med Sofia Tapani.
Säkerhet: Bjud in säkerhetsgruppen till nästa styrelsemöte.
Tävling: Nils vill ha STA-tävling på Lundby. Piero kontaktar Öckerödorarna för
att boka Dora för genrepstävling och djup-SM. Peter skapar en SM-sida på
hemsidan.
10. Viktiga datum
Terminsavslutning: sista Lundbyträning 31 maj
Utfärder: vi undersöker möjligheten att ordna utfärd 6 eller 7 juni.
11. Höstapneiaden
Vi har lagt in en förfrågan om att anordna tävling v 45.
12. Redovisning av medlemmars utbildningsnivå
Se punkt 4.
13. Regler och uthyrningspris för gummibåten
Medlemmar behöver en båtutbildning för att få hyra båten. Stefan, Simon,
Nils, Roger och Piero kan utbilda. Kostnad: 400 kr per dag inklusive
Aspenbränsle. Styrelsen skriver ihop en regelsamling för båthyra.
14. SSDF:s årsmöte
Vi bjuder in Linda från Fridykningskommitten en helg i september för att
diskutera våra utbildningssystem.

15. övriga frågor

Djupläger: inget planerat, men om någon i klubben vill dra i det så är
styrelsen positiv.
Genrep inför djupSM: 13-14 juni
Introduktion av nya medlemmar: dela på unga och vuxna vid introduktion.
Instruktörsträff 23 augusti med dyk. Plats meddelas senare.
16. nästa möte
25/8 kl 18.30 lokal meddelas senare.

