Protokoll DK Juniordykarna
Styrelsemöte
Datum: 22 september 2015
Tid: 18.30 - 21.00
Plats: hos Stig
Gamla björlandavägen 21
Närvarande: Simon Pettersson, Stig Mattson, Johan Lindqvist, Sofia
Dahlgren, Peter Johnsen, Alma Wetterek, Nils Manne och Roger
Olausson. Frånvarande Piero Giobbi och Emmelie Alm.

Dagordning:
1. Val av justerare
Roger Olausson
2. Godkännande av dagordning
Ja
3. Träningarna; söndag, onsdag och torsdag.
Söndag:
26 deltagare nybörjare barn
19 deltagare nybörjare vuxna
26 deltagare komfort
10 deltagare tävling
9 deltagare dyklek
Vi skapar en specialgrupp för dem som tränat i nybörjargruppen men inte
kan träna timma två på grund av att de har små barn. Gruppen kommer i
huvudsak att träna i bana 6. Dock har instruktörer som instruerar timme två
har förtur på bana 6 under timme ett.
Onsdag:

Sammanslagningen av vår träning i 50:an till banorna 0, 1 och 2 (istället för
0, 8 och 9) fungerar bra. Att vi har tre banor som ligger parallellt överväger
förlusten av en kantbana. Säkerheten och gemenskapen ökar.
12 nya kommer att träna den första timmen i 25:an. De kommer även att
erbjudas plats i fensimningen timma två.
Torsdag: Fungerar som vanligt. Det finns plats för fler.
4. Medlemsfrågor
Nya medlemmar se punkt 3.
Simon slutför gruppindelningen.
Vi får 38 nya medlemmar i klubben i höst.
5. Ekonomi
Ekonomin är bra.
6. Materiel
Stig köper in fenor.
Medlemmar som tränar timme två bör ha egen utrustning.
Vi be Lars att beställa 100 kg bly.
Vi tar bort våra gamla avvägningsnackvikter från Lundby och Valhalla för
översyn.
Båt och flotte förvaras hos Peter.
7. Jämställdhet
Se punkt 12.
8. Hemsida
Vi lägger båtuthyrningskalendern
kalendariet.

på

hemsidan

tillsammans

med

9. Arbetsgrupper
Lägergruppen: Årets läger var verkligen uppskattat med fina dyk och god
mat. Plan för nästa års smögenläger. Vi förhör oss med Smögen dyk och
upplevelse om vi kan vara där på förmiddagen, dyka och äta lunch för att
åka till Mackrillvikens vandrarhem på eftermiddagen. Förslag på datum för
nästa års läger: 27-28 augusti.
Vi har ett förslag på ett djupläger eventuellt i Skår i maj/juni med kurs i
bojdyk.
Utbildning: Teoridag 14 november inriktning på pool och poolsäkerhet. Sofia
T skall ha en yogaworkshop den 7 oktober på Valhalla anmälan sker via
mail till Sofia D: sofia.dahlgren91@hotmail.com

Utbildningsgruppen håller på med ett certifieringssystem för att gå från
nybörjargrupperna till timma två och från timma två till självständig träning
på bana 6 på Lundby och 50:an på Valhalla.
Säkerhet: Sofia D, Stefan, Sofia T och Vitus. Skall vara en resurs för klubbens
medlemmar. VI skall alltid ha en instruktör på kanten vid varje träning.
Instruktörer uppmanas att rapportera incidenter till säkerhetsgruppen. Det
kommer att länkas ett formulär på googledocs på hemsidan för
ändamålet. Gruppen skall dela ut ett friskhetsintyg till alla nya medlemmar
där de har tillfälle att meddela om de har några sjukdomar eller
funktionsnedsättningar som vi behöver känna till.
Tävling: Vi har haft tre tävlingar hittils i höst: DYN/DNF på Valhalla den 19
augusti, djuptävling utanför In-vinga den 29 augusti, DNF på Lundby den 20
september. 2 oktober har vi STA-tävling på Lundby. Nästa stora tävling blir
Höstapneiaden 6-8 november. Avslutningstävling 20 december där största
pb-ökning vinner.
10. Viktiga datum
11 oktober prylbytardag på Lundby.
22 oktober medlemskväll på Oxygene kl 18.15.
25 oktober livräddningsövning på Lundby.
14 november teoriutbildning på Lundby.
13 december Lucia.
20 december Tävling för alla där den som ökar sitt personbästa med flest
meter vinner.
11. Tjejgruppen
Vi har blivit ombedda av Lundby kultur och fritid att delta i en tjejsatsning
och vi kommer att ha en särskild grupp för tjejer med start 24 september
och nio veckor framåt.
12. Övriga frågor
Får herrarna basta på Lundby? Det står i kontraktet att vi har tillgång till
omklädningsrummet med dusch och bastu 20 minuter innan och 30 minuter
efter vår bassängtid (som är 17-19). Det står ingenting om att detta endast
gäller damer. Vi kontaktar badet.
Stefan och Stig har dragit igång ett samarbete med Öckerödorarna i
Hedens by på Öckerö. Där de tränar en grupp barn och lär upp nya
instruktörer för att på sikt överlämna verksamheten till Öckerödorarna.

13. Nästa möte
10 november hos Stig på Gamla björlandavägen 21

…………………………………….

…………………………………….

Simon Pettersson
Ordförande

Peter Johnsen
Sekreterare

…………………………………….
Roger Olausson
Justerare

