Protokoll DK Juniordykarna
Datum: 12 januari 2016
Tid: 18.30 - 21.00
Plats: hos Stig
Gamla björlandavägen 21
Närvarande: Simon Pettersson, Johan Lindqvist, Peter Johnsen, Stig Mattsson, Sofia Dahlgren,
Alma Wetterek, Roger Olausson, Nils Manne.
Adjungerad: Oskar Strand

Dagordning:
1. Val av justerare
Johan Lindqvist
2. Godkännande av dagordning
Ja
3. Träningarna; söndag, onsdag och torsdag.
Det är för tidigt att utvärdera träningen i dagsläget.
4. Medlemsfrågor
Vi har 23 nya anmälda till vårterminen och vi har skickat ut 10 nya erbjudanden om träningsplats.
5. Ekonomi
Vi gick igenom det preliminära bokslutet som redovisas slutgiltigt inför årsmötet.
6. Materiel
Vi behöver köpa in masker, snorklar, medaljer och 20 böcker.
7. Jämställdhet

Tjejgruppen var ett lyckat initiativ med flera nya medlemmar.
Föräldragruppen som tränar på bana 6 timme ett är också en lyckad satsning, det möjliggör
avancerad träning för föräldrar med barn i dykleken som inte kan träna timme två.
8. Hemsida
Inga kommentarer.
9. Arbetsgrupper
Lägergruppen: Smögenlägret: 35 platser är bokade den 27-28 augusti; ungdomsläger: ett läger på
Hönö i slutet av maj; djupläger: Roger kollar datum i juni/juli.
Utbildning: nästa teoriutbildning 7 februari.
Säkerhet: Styrelsen skriver ihop ett förslag till uppdragsbeskrivning som går ut på remiss till
säkerhetsgruppen. Gruppen utser sammankallande.
Tävling: Inga kommentarer.
10. Viktiga datum
Instruktörsträff den 19/1, teoriutbildning den 6/2, årsmöte den 13/3.
11. Årsmötet
Årsmötet läggs den 13/3.
12. Övriga frågor
Kostnader för instruktörsutbildningar. Frågan bordläggs och tas upp vid nästa möte.
Klubbtävling: inför klubbtävling 2016 så sätter vi samman en särskild grupp som ansvarar för
tävlingen. I gruppen bör domare och instruktörer från samtliga träningsgrupper ingå.
Säkerhet: Vi behöver formalisera säkerheten i barnbassängen timme två. Föräldrakollektivet timme
två får ta ett större ansvar för säkerheten. Vi sätter upp en lista på insidan av skåpet där man får
skriva upp vilket träningstillfälle man vaktar timme två.
13. Nästa möte
23/2 kl 18.30 – 21.00
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Ordförande
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Sekreterare
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Johan Lindqvist
Justerare

