Styrelsemöte DK Juniordykarna
Datum: 2019-12-02
Tid: 18.30 - 20.30
Plats: Skepparegången 8

Närvarande
Rose-Marie Larsson, ledamot
Lennart Olsson, ordf
Oskar Strand, kassör
Hans Fogelberg, ledamot

Val av sekreterare – Hasse Fogelberg
Val av justerare – Oskar Strand
Godkännande av dagordning - Dagordningen godkändes.
Ekonomi
●
Ca 177 800 kr finns i kassan efter inköp. Alla kostnader för Höstapneaden är dock
inte reglerade ännu.
●
Valhalla, fakturan har ej kommit än.
●
Skatteverket har nu ändrat namnet till Dykarklubben Juniordykarna, i enlighet med
nuvarande stadgar, vilket var ett krav från RF/SSDF.
Utbildning
(inget på denna pkt)
Valberedningen
●
Nils, Anders, Anna har påbörjat arbetet inför 2020. En vakans av ordinarie ledamot,
plus eventuella förändringar i övrigt.
Träning/badhusen
Bokningsbekräftelser för våra tider har kommit för Lundbybadet och Angered. Målet är att
informationen på hemsidan ska uppdateras inom kort.
Lundby tisdagar 20-21, där har vi 4 banor (en bana extra), med träningsstart 7 januari.
Lundby söndagar, samma tider som under hösten, träningsstart sker 12 januari.
Valhalla
Fn många i vattnet första timmen i 25an men ganska glest på sena tiden i 50an.

Lundbybadet
•

•
•

•

Klubbtävling för alla som vill delta genomförs på söndagsträningen den 8e december.
Ett utskick görs via mail. Barn tävlar först. Kl 16:00 senast behöver man ”registrera”
sig och får då en starttid. Tävling sker i gruppvis baserat på ordinarie grupper (dyklek,
grunda osv). Två organiserande team 3+3 personer behövs för att det ska gå smidigt.
Vita kort+medalj delas ut direkt. Valle tar med startljudet. Vuxna kör sist.
Lucia är sista träningstillfället på Lundby. Ta med luciakläder och ljus. De som vill får
luciahoppa ned i vattnet. Därefter är det fri lek i poolen.
Huvudtränare för varje grupp ser över läget i gruppen, vilka som är kvar, hur många
som kan tas in. Vidare behöver huvudtränare få inlogg till Valles system för att
avmarkera inaktiva. Oskar har pratat med några av instruktörerna och gjort en
grovsållning.
Oskar och Hasse kollar utrymme för alternativa gruppindelningar

Angered
Väldigt få elever än så länge.
Övriga frågor
Fotoruta behöver införas i samband med anmälningsformulär och lägeranmälan (för GDPR)

Oskar kollar med Mattias om möjligheten för medlemmar att beställa tröja med klubbtryck.
Höstapneaden genomförd 29 nov - 1 dec. på Valhalla. Ca 47 deltagare simmade. Bra arr.
Könsblandat startfält till nästa år?
Läger i Makrillviken är bokat.
RF kräver ett ”begränsat registerutdrag” för alla tränare som leder barngrupper. Klubben ska
enligt RF utse en ansvarig och alla som är tränare behöver själva begära ut ett registerutdrag
och den som utses som ansvarig prickar av och behåller listan på vilka som visat upp sina
registerutdrag. Vi uppskattar att RFs krav berör färre än 15 instruktörer i vår verksamhet.
Hasse tar fram en lista som stäms av med styrelsen och mailar alla berörda instruktörer så
att dessa informeras om RFs nya krav och att JD avser följa kraven för de som leder unga.
Fråga om Ansi kan vara medhjälpare.
Nästa möte
I januari, datum och plats bestäms senare
Övrigt
Hemsidan ska uppdateras. Hasse kan vara styrelsens webbansvarig för framför allt statisk
information om starttider etc. Någon mer behöver vara engagerad och ha inlogg och vara
mer aktiv i uppdateringen av kalender och dynamisk information.
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Lennart Olsson
Ordförande

Hasse Fogelberg
Sekreterare

…………………………………….
Oskar Strand
Justerare

