
Protokoll DK Juniordykarna - Styrelsemöte 

Datum: 10 november 2015 
Tid: 18.30 - 21.00  
Plats: hos Stig  
Gamla björlandavägen 21 

Närvarande: Simon Pettersson, Roger Olausson, Johan Lindqvist, Stig 
Mattsson, Peter Johnsen och Alma Wetterek. 

1. Val av justerare

Roger Olausson

2. Godkännande av dagordning

Ja

3. Träningarna; söndag, onsdag och torsdag.

Styrelsen uppmuntrar föräldrar till tränande barn att anmäla sig till klubben 
och börja träna själva samt att de medlemmar som introducerats till 
självständig träning på bana 6 även tränar på onsdagar och torsdagar.    

4. Medlemsfrågor

Antal helårsmedlemmar: 152, vt: 118, ht: 119.

5. Ekonomi

Ekonomin ser bra ut: balans: + 339 kr i oktober. 

6. Materiel

Snorklar inköpta, vi letar barnfenor som inte färgar av sig. Monofenor och 
frontsnorklar inköpt till fensimningen. Ev inköp av masker och fenor inför nästa 
termin. 



7. Jämställdhet

Tjejgruppen pågår för fullt under hösten, tjejerna kommer att erbjudas plats
att träna med oss på våra ordinarie tider från och med januari. De behöver
anmäla sig via formuläret på hemsidan.

8. Hemsida

Vi uppmanar våra medlemmar att skicka in beskrivningar av
favoritdykplatser utmed västkusten.  Skicka beskrivningarna till
peter.johnsen@telia.com

9. Arbetsgrupper

Lägergruppen: Vi bokar in 35 personer till Smögen 27-28/8. 

Utbildning: Utbildningsdag 14/11 på Lundbybadets konferensrum kl 9-17. 

Säkerhet: Ingen rapport 

Tävling: Höstapneaden genomförd 6-8/11. 

10. Viktiga datum

Teoriutbildning: 14/11 
Julavslutning med fika och bulle, luciatåg och godispåse: 13/12 
Klubbtävling: 20/12 , DYN/DNF, ökning av personbästa med flest meter 
vinner.  Stig fixar medaljer. Möjlighet till rankande dyk finns för medlemmar 
med läkarintyg som är över 18 år eller är över 16 år med målsmans skriftliga 
tillstånd.  

11. Förändring av träningsgrupper?

Eftersom medlemmarnas sammansättning ändras över tid finns det ibland 
behov att förändra de träningsgrupper vi har. Nu har vi många ungdomar 
som är spridda i flera grupper och som skulle gynnas av att få en egen 
grupp. Samtidigt så har tävlingsgruppen blivit mindre.  

Ett förslag finns därför att skapa en ungdomsgrupp timme två. 
Tävlingsgruppens deltagare går i så fall in antingen i bana 6 eller i 
Komfortgruppen.  



Ett förslag är att skapa en grupp i gruppen på bana 6 med en instruktör som 
leder träningen där. Gruppen kan bestå av de som kommer från 
tävlingsgruppen och några som redan tränar på bana 6 som är intresserade 
av en mer styrd träning. Träningen får givetvis anpassas efter de speciella 
förhållanden som råder på bana 6 med mycket egenträning. 

Styrelsen vill förankra beslutet i de delar av instruktörgruppen som berörs av 
förändringen innan vi tar beslut.  

12. Tjejgruppen

Alma, Sofia och Gabriel har hållit i träningen. Det går fort framåt för 
deltagarna. Gruppen består av 12 tjejer men alla kommer inte varje gång. Vi 
bjuder in tjejerna till julavslutningen den 13/12 och erbjuder dem en plats i 
klubben våren 16. 

Planer finns på att starta en ny grupp tillsammans med Kultur och Fritid 
Lundby även nästa höst igen. 

13. Medlemsavgift/träningsavgift

Som en konsekvens av det beslut vi tidigare tagit att skilja mellan 
medlemsavgift och träningsavgift vill vi påminna om att man kan vara 
medlem i klubben utan att träna själv. Då betalar man endast 
medlemsavgiften. Om man tränar betalar man medlemsavgift + 
träningsavgift.  

14. Årsmötet

Valberedningen uppmanas att börja titta på förslag till nästa års styrelse. 

15. Fridykning hos Öckerödorarna

Stig och Stefan tränar fridykning med Öckerödorarna på torsdagar i Hedens
by på Hönö.

16. Övriga frågor

SM 2016 i Stockholm kommer att gå 9-10 april. 

SM 2017. Vi har fått ett förslag från Felix DK om att samordna SM i fridykning, 
fensimning och UV-rugby samma helg. Vi undersöker om det är lämpligt och 
möjligt.  



Lägerförslag i sommar: En eller ett par träningsläger på djup med Dora. 
Övernattning på Havskatten. Peter undersöker. Roger kollar datum i juni.  

17. Nästa möte

12 januari kl 18.30 hemma hos Stig Mattson på Gamla björlandavägen 21. 

……………………………………. ……………………………………. 

Simon Pettersson  Peter Johnsen 
Ordförande Sekreterare 

……………………………………. 

Roger Olausson 
Justerare 


