
Styrelsemöte DK Juniordykarna 

 

Datum: 2020-01-07 

Tid: 18:30 – 20:30 

Plats: Skepparegången 8 

 

Närvarande 

Lennart Olsson, Ordf 

Oskar Strand, Kassör 

Annika Wenzel, Ledamot 

Rose-Marie Larsson, Ledamot 

Kerstin Ludvig, Ledamot 

Hans Fogelberg, Ledamot 

Andreas Kron, Ledamot 

Val av sekreterare – Hasse Fogelberg 

Val av justerare – Annika Wenzel 

Godkännande av dagordning - Dagordningen godkändes. 

Ekonomi 

Kontoställning 269 583 kr. Valhalla ca 40’ och SSDF-Avg. ca 20’ är kommande fakturor.  

Lokalbidrag: Vi behöver skicka in medlemssiffror för 2019. Oskar har börjat fylla i dem hos 

Idrott och förening.  

Spirometer ska köpas in.  

Höstapneaden: Budget för tävling 2019 räckte till Apneaden. Planen är att överföra 

överskjutande budget till kommande års höstapnead.  

Utbildning 

Ingen livräddningsövning genomfördes ht 2019, borde läggas in i kalendarium för vt 2020. 

Fjärde söndagen i april, den 26e. Timme noll. Fortsätter med instruktörsutveckling under vt.  

 

Valberedningen 

Arbetet pågår. Hemsideansvarig kan behövas och diskussioner av den funktionen pågår.  

Träning/badhusen 

 

Valhalla 

Inget att rapportera. 

 



 

Lundbybadet 

Start 19e januari 

Avslutning sista maj.  

 

Grupperna på Lundby: 

Dykleken – Det har varit en instruktör mindre på dyklek under en tid, ny ersättare finns nu 

som har tackat ja. 

Barn nybörjare – Ok 

Barn fortsättning – Ok 

Unga fortsättning – Ganska få, dvs nyintag möjligt. T ex ålder 12-13 men som är bekväma i 

vattnet. Kollas mot söklista.  

Ungdomsgruppen – Ok 

Vuxna nybörjare - Ok 

Vuxna fortsättning/komfortgruppen – Många tränande. Ok 

Bana 5/6 – Ofta trångt men brukar fungera. Maxning går men är svårt  

 

Angered 

Ioff har fått frågan om att JD vill utöka i Angered under HT och den period som Lundby är 

stängt. Vi finns med i diskussionen i kommunen, det sker under vt.  

Två vuxna på Angered. Samma avgift som Lundby. Öppet hus i Angered på sportlovet, JD 

kan kanske få delta.  

Övriga frågor  

Skövdefilialen! Vill få introduktion i avancerad fridykning. Valle har kontakt.  

Karlstad DK vill ha kontakt med JD för att få lite stöd i hur man bygger upp fridykningsklubb. 

Lägergrupp för Smögen Makrillviken behöver tillsättas. Åldersgräns alternativt att förälder 

delta. Totalt 45 platser kan erbjudas. Inbjudan kommer under maj månad. 

Dykmässan, finns intresse av att delta även i år? 

Förslag till utskick om registerutdrag presenterades. 

Nästa möte 

Måndag 3:e feb. 18:30.  

  

 

…………………………………….  ……………………………………. 

 

Lennart Olsson    Hasse Fogelberg 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

 



 

 

……………………………………. 

 

Annika Wenzel 

Justerare 


