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Kallelse DK Juniordykarna
Datum: 6 April 2017
Tid: 18.30 - 21.00
Plats: Olof Wijksgatan 6

Dagordning:
1. Val av justerare
Peter
2. Godkännande av dagordning
Godkännes.
3. Träningarna; söndag, onsdag och torsdag.
• Ungdomsgruppen
Ungdomsgruppen byter flyttar fokus från avancerad fridykning och nya
instruktörer tar fram ett nytt upplägg. Fyra ungdomar startar flyttar over till
Bana 6 med en existerande instruktör. Ungdomar från tidigare grupper
flyttar upp till ungdomsgruppen. Omstruktureringen sker i Maj.

• Angered Arena och Lundbybadet.
Då Lundbybadet stänger flyttar träningen till Angered Arena. Juniordykarna hyr hela basängen i Maj månad och alla söndagsgrupper flyttas till
Angered som dem ser ut. Dykleken fortsätter om möjligt.

Hyran för Angered är 34 kr/timme och bana eller 850 kr för hela basängen.
I maj hyr vi:
4 banor - klockan16-17
9 banor - klockan 17-18.
I Juni hyr vi fyra banor klockan 16-18.
PÅSKTRÄNING: Vi vill träna som vanligt. Oklart hur det blir.
• Valhalla
Vi erbjuds träning måndag 20.30 - 21.30. Vi hyr två banor.
Övriga tider ligger kvar som de är idag.

4. Medlemsfrågor
Nyintag:
Vi skickar ut erbjudande om träning senast 15 Juni.
Betalningsdatum för nya medlemmar är senast 15e Augusti.
Existerande medlemmar:
Vi skickar ut erbjudande om fortsatt träning i slutet av maj eller i början av
juni.
Betalningsdatum senast siste Augusti.
Vi satsar på att hålla Valhallakurs även i höst.
5. Ekonomi
Bidrag SISU:
Vi får 9000 kr i bidrag från idrottslyftet om året vilket är förhållandevis lite
och har potential att söka betydligt mycket mer bidrag. Vi bör ha det
som mål.
Tidigare har vi inte sökt bidrag till t.ex. teoriutbildningar, tjejtävlingen och
säkerhetssöndagen men det kan vi göra.
Vi skickar in mentorbidragen till Idrotts och föreningsförvaltningen när träningen är slut i April.

6. Materiel
Vi ska köpa in:
• Handskar och sockor. Sju par av varje i diverse storlekar.
• Dräkter - Stig gör en inventering.
Vi undersöker hur mycket bidrag vi kan söka och hur många dräkter vi
kan köpa för det. En standard 3mm. 7 år och uppåt. Barndräkter.
Vi undersöker vilken dräkt vi köper.
7. Likabehandling
SSDF startar ett arbete som vi tar del av.
Ett sätt att jobba med jämställdhet är att engagera mer kvinnor i de olika
arbetsgrupperna. Vi frågar Kerstin om hon vill vara med i Smögengruppen.

8. SM i Borås
Sm-veckan har en kickoff den 18-19 April som Peter åker på.
SSDF ersätter Peter för förlorad inkomst den 19e.
Huvuddomare under SM är troligtvis Eva Jonsen
Speaker under SM är Peter Boavie
Styrelsen ska tillfråga Stefan Afolfsson om att vara säkerhetsansvarig.
Styrelsen vill se två personer som agerar coacher för nya SM deltagare under tävlingarna. Förslag till detta är Mati och Gabriel om de ej ska tävla.
Sponsorspriser från Mares är på G. Vi ska också tillfråga Trigons.
Styrelsen ska tillfråga Agaton och Vilma om de vill hjälpa till med tävlingens
grafiska profil. Vi bör också tillfråga en vuxen som tar ansvar. Förslagsvis Anna
eller Andrea.

9. SSDF
Peter och Oskar var på SSDFs årsmöte. Under mötet beslutades följande:
• Årsmötet kommer nu bara vara vartannat år med start nästa år.
• Medlemsavgiften höjs med 50kr med start 2018. Nya priserna blir 290kr för
vuxna och 100kr för barn.
Utifrån detta ser Juniordykarnas styrelse över hur vi måste anpassa våra priser efter de nya avgifterna.
INSTRUKTÖRSKURS
SSDF och fridykningskommiten ska arrangera en instruktörskurs på Gozo den
11 - 19 September. Kursen har plats för 12 fridykarinstruktörer och 12 apparatdykarinstruktörer.
Juniordukarna kanske kan skicka 2 eller 3 instruktörer. De vi skickar bör vara
duktiga och aktiva instruktörer och vi bör tänka på könsfördelnignen. Styrelsen frågar de som är lämpliga.
Bidraget JD ger till deltagare blir oberoende på mentorsbidragen och om vi
hittar instruktörer.
Förslag på personer att skicka på kurs: Ansi, Mati, Walter, Felicia, Stina, Anna

10. Hemsida

11. Arbetsgrupper
Lägergruppen: Smögenförfrågan ut innan terminsslut.
Utbildning: Planerad teoriutbildning. 7 anmälda hittills.
Säkerhet:
Tävling:
12. Viktiga datum

Teoriutbildningen: 23e April
Sista träningsdagen: 30 April.

13. Övriga frågor
Djupläger och tävling.
Götaverken ska tillsammans med JD hålla i ett djupläger den 26-27e Augusti.
Namnbytesdiskussionen .
Juniordykarna tillfrågar följande fyra till att sitta med i en grupp som undersöker namnbyteChristian, Valdemar, Ansi och Maret (ev. Andrea)
Styrelsen ska formulera uppdraget.
14. Nästa möte
Måndag 24e April. Olof Wijksgatan 6.

…………………………………….

…………………………………….

Simon Pettersson
Ordförande

Gabriel Manne
Sekreterare

…………………………………….
Justerare

