Protokoll DK Juniordykarna
Datum: 25 augusti 2015
Tid: 18.30 - 21.00
Plats: hos Simon Pettersson
Odds väg 11, JONSERED
Närvarande: Simon Pettersson, Sofia Dahlgren, Piero Giobbi, Roger Olausson, Nils
Manne, Peter Johnsen, Stig Mattsson, Alma Wetterek, Johan Lindqvist.
Frånvarande: Emmelie Alm

Dagordning:
1. Val av justerare
•

Sofia Dahlgren

2. Godkännande av dagordning
•

Ja

3. Träningarna; söndag, onsdag och torsdag.
Söndagsträningen drar igång 13 september. Avslutning med luciatåg: 13 december samt pbtävling 20 december (den som ökar sitt personbästa med flest meter vinner).
Onsdagsträningen drog igång 19 augusti.
Torsdagsträningen tar inget uppehåll över sommaren. Från och med 24/9 läggs den kl 20-21
i tio veckor på grund av satsningen på tjejgruppen (se punkt 7 Jämställdhet).
Nyantagning ht15: 41 nya medlemmar fördelade på 16 barn och 13 vuxna till Lundby
söndagar samt 12 vuxna till onsdagsträning på Valhalla.

•
•
•
•

4. Medlemsfrågor
•

Arbetet med att slutföra gruppindelning av våra medlemmar görs inför träningsstart på
Lundby av Simon och Johan.

•

Nya medlemmar behöver från och med antagningen till vt-16 betala medlems- och
träningsavgift innan första träningen. Vi tar med andra ord bort vår prova-på policy där nya
medlemmar kunde bestämma sig efter tre veckor.

5. Ekonomi
•

Ekonomin ser bra ut.

6. Materiel
•
•
•

Kieron Mavor undersöker vilka fenor och frontsnorklar som behövs till fensimningen.
Stig skall köpa in kortfenor och små snorklar.
Hyllor och fack skall byggas i vårt skåp på Lundby.

7. Jämställdhet
•

Tjejgrupp årskurs 3 - 6 skapas i samarbete med Lundby stadsdelsförvaltning på torsdagar på
Lundbybadet kl. 19-20 i bana 5 och 6 med start 24/9. Max 20 deltagare, 10 gånger under
hösten. Simon ber Valdemar att boka bana 5 och 6 kl. 20-21 för vår ordinarie
torsdagsträning. Sofia skickar ut en förfrågan om vilka som vill ställa upp som instruktörer
för denna grupp.

8. Hemsida
•

Johan gör en egen sida till Kalendariet på hemsidan.

9. Arbetsgrupper
• Lägergruppen: På smögenlägret får vi 43 övernattande lördag till söndag och ytterligare
medlemmar som kommer upp under lördagen.
•

Utbildning: Utbildningsgruppen får i uppdrag att: Ta fram en certifieringsmodell för nivå 1
inför start av vt-16; ta fram en introduktionsmodell för bana 6 på Lundby och 50:an på
Valhalla och boka in nya workshopar under hösten. Piero tar på sig att ta fram nya övningar
till våra grupper.

•

Säkerhet: Säkerhetsgruppen (Stefan, Sofia D, Sofia T, Vitus) skall sammanträda och bjudas in
till styrelsemöte efter sammanträdet. Stefan är sammankallande.
•

Tävling: Höstapneiaden: Valhallabadet är bokat 6-8 nov. Småtävlingar kommer att
anordnas regelbundet under hösten och annonseras på hemsidan och Facebook.

10. Viktiga datum
•

Smögenläger 5-6 september.

•

Introduktioner av nya medlemmar sker i tre omgångar på Lundby: 13/9, 20/9 och 27/9 kl.
16:00 – 18:00.

•

Utflykter med Dora i höst: 19/9 och 3/10.

•

Tävlingar 29/8 vid In-Vinga (CNF, CWT och FIM) och 20/9 på Lundby (DNF).

11. övriga frågor
•
•
•

Tjejgrupp på Lundby (se Punkt 7 Jämställdhet)
Instruktörströjor: vi trycker upp tröjor i funktionsmaterial med ”Instruktör” och ev JD-logga
på ryggen. Piero kollar kostnader.
Hyreskostnader för gummibåten: 300 kr/dag inklusive bränsle.

12. nästa möte
22 september kl 18.30 – 21.00 hos Stig på Gamla björlandavägen 21.

…………………………………….

…………………………………….

Simon Pettersson
Ordförande

Peter Johnsen
Sekreterare

…………………………………….
Sofia Dahlgren
Justerare

